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EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 053/2022 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

MENOR PREÇO GLOBAL 
MODO DE DISPUTA ABERTO 

PROCESSO DIGITAL Nº 7862/2022 

 
 
 

O Município de Guaíba/RS, através da Secretaria Municipal de Licitações e Contratos, mediante Pregoeiro 
Oficial designado pela Portaria Municipal n.º 626/2022, torna público para conhecimento dos interessados, que 
realizará o PREGÃO ELETRÔNICO N.º 053/2022 do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, em conformidade com as disposições da Lei n.º 10.520/2002, o Decreto 
Federal nº. 10.024/2019, Lei Municipal nº 3611/2017, Decreto Municipal nº 154/2020 e, subsidiariamente, a Lei 
8.666/1993, Lei Complementar 123/2006 e demais legislações aplicáveis, bem como as condições a seguir 
estabelecidas. 
 
1. LOCAL, DATA E HORA 
1.1. A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo: 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 14 horas do dia  10/06/2022 até às 13h50min do dia 27/06/2022. 
 
ABERTURA DA SESSÃO: às 14h do dia  27/06/2022, horário de Brasília-DF. 
 
1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas através do site descrito 
no item 1.1. até às 13h50min. do dia  27/06/2022. 
1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data 
acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo 
horário, independentemente de nova comunicação. 
 
 
2. OBJETO 
2.1. O presente edital objetiva a contratação de empresa para decoração Natalina, incluindo locação, instalação, 
manutenção e desmontagem de decoração de natal, para prestar os serviços de instalação, montagem de cenário 
e manutenção, disponibilização de mão de obra qualificada e fornecimento de técnicos para instalações 
necessárias, cujas especificações detalhadas encontram-se descritas no termo de referência – ANEXO I, que 
acompanha este edital. 
2.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e 
seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
 
3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas interessadas que estiverem devidamente cadastradas junto 
ao Órgão Provedor do Sistema, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, e que atendam todas as 
exigências editalícias. 
3.2. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá 
manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. 
3.3. As empresas participantes deste certame deverão estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição e na Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer 
tempo. 
3.4. Não será admitida a participação de empresas que se encontrarem em regime de concordata ou em processo 
de falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação. 
3.5. Não será admitida a participação de empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública suspensa ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas. 
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3.6. Para aplicação dos benefícios previstos nos artigos 6º a 8º do Decreto nº 8.538/15 será considerado, para efeitos 
dos limites de valor estabelecidos, cada item separadamente. 
3.7. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que está ciente e cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital, bem como o 
enquadramento da Empresa. 
3.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas 
neste Edital sem prejuízo às demais cominações legais. 
3.9. É vedada a participação de empresas: 

a. Declaradas inidôneas por ato de qualquer autoridade competente para tanto; 
b. Sob processo de falência ou concordata; 
c. Impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública; 

 
 
4. DO PROCEDIMENTO 
4.1. O Pregão Eletrônico dar-se-á em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - 
criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do Portal de Compras Públicas. 
4.2. O certame será realizado mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos através do 
site: www.portaldecompraspublicas.com.br e os trabalhos serão conduzidos por servidor(a) da Prefeitura Municipal 
de Guaíba, denominado(a) Pregoeiro(a), com o suporte da Equipe de Apoio, designada pela Portaria Municipal nº. 
158/2021, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor da licitação, formam o conjunto 
de operadores do sistema do Pregão Eletrônico. 

 
 
5. DO CREDENCIAMENTO DOS INTERESSADOS 
5.1. Os licitantes, através de seus representantes legais, deverão estar previamente credenciados junto ao órgão 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 5.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal  e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
  5.1.2. O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema, implica a responsabilidade  legal do 
licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para  realização das transações 
inerentes ao pregão eletrônico. 
5.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao 
Município de Guaíba, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais erros de digitação, danos decorrentes 
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
 
6. DA PARTICIPAÇÃO 
6.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, observados a data e o horário limite estabelecidos. 
6.2. Como requisito para participação no Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema 
eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
6.3. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo sistema ou de sua desconexão. 
6.4. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas no 
Edital. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico. 
 
 
7. DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 
7.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços contendo marca/fabricante/modelo do produto, valor unitário (com até 
02 casas decimais), valor total e demais informações necessárias, até o horário previsto no preâmbulo deste edital. 
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7.2. A proposta deverá ser formulada e enviada em formulário específico, exclusivamente por meio do Sistema 
Eletrônico. 

7.2.1. A validade da proposta apresentada será de no mínimo sessenta (60) dias, a contar da data da 
sessão deste pregão, sob pena de desclassificação da proposta. 

7.3. Os fornecedores deverão inserir suas propostas dentro do sistema, até a data e horário definidos neste edital. 
7.4. Para inserção de suas propostas, os fornecedores deverão observar rigorosamente a descrição e unidade de 
fornecimento dos produtos solicitados neste edital. 
7.5. O Pregoeiro desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às exigências do edital. 
7.6. Após a classificação das propostas para a participação na fase de disputa de preços, o Pregoeiro dará sequência 
ao certame, comunicando aos fornecedores classificados na data e horário definidos no edital. 
7.7. O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, com a divulgação da melhor proposta para cada 
item. 
7.8. O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas. 

7.8.1. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos 
na etapa de propostas. 

7.9. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os proponentes deverão encaminhar lances, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo o proponente imediatamente informado do seu recebimento e respectivo valor. 
7.10. Os proponentes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR GLOBAL, observando o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 
7.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
7.12. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de R$ 100,00 (cem reais). 
7.13. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
7.14. Se algum licitante ofertar lance que esteja em desacordo com a licitação (preços inexequíveis ou excessivos), 
poderá tê-lo cancelado pelo pregoeiro através do sistema. A disputa será suspensa, sendo emitido um aviso e na 
sequência o Pregoeiro justificará o motivo da exclusão através de mensagem aos participantes e em seguida, a 
disputa será reiniciada pelo pregoeiro. 
7.15. Durante a Sessão Pública, as proponentes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, 
vedada a identificação do seu detentor. 
7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível às proponentes, para a recepção de lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, 
sua atuação no certame sem prejuízo dos atos realizados. 
7.17. Quando a desconexão persistir por tempo superior a (10) dez minutos, a Sessão do Pregão será suspensa e terá 
reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 
7.18. Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, 
contrapropostas diretamente à proponente que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido 
preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação. 
7.19. Na hipótese da proposta ou do lance de menor preço não ser aceito ou se a proponente vencedora desatender 
as exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na ordem de classificação, segundo o critério do menor 
preço unitário por item e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 
7.20. O Julgamento das propostas será feito a critério de MENOR VALOR GLOBAL. 
7.21. Terminada a sessão, o sistema automaticamente rejeitará qualquer tentativa de envio de lances. 
7.22. É vedada a desistência dos lances já ofertados sujeitando-se o proponente às sanções previstas na Lei 
10.520/02. 
7.23.  Não serão aceitos pedidos de desclassificação de lances após o término da etapa de lances. 
7.24. Não serão aceitos pedidos de desclassificação de lances quando não ficar evidenciado claramente se tratar de 
preço inexequível. 
7.25. É responsabilidade do licitante acompanhar o processo no Portal de Compras Públicas, durante todas as suas 
fases, incluindo avisos, desclassificações de empresas, propostas, lances, negociações, recursos, contrarrazões de 
recursos e demais atos que serão comunicados exclusivamente no chat do referido portal de compras enquanto 
perdurar o certame. 
7.26. Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente: Inclusão de todas as despesas que influam nos custos, 
tais como: despesas com custo, transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições 
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fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza e 
quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste edital e seus Anexos; 
7.27. Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de naturezas formais, desde que não comprometam o interesse 
público e da Administração. 
 
 
8. DOS ESCLARECIMENTOS,  IMPUGNAÇÕES AO EDITAL E RECURSOS 
8.1. Os pedidos de esclarecimentos e impugnações ao ato convocatório do Pregão serão recebidos, exclusivamente 
através de formulário específico no Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br), em até 3 
(três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. 
8.2. Caberá ao  pregoeiro responder aos pedidos de esclarecimentos e impugnações no prazo de 2 (dois) dias úteis, 
contado da data de recebimento dos mesmos, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e do termo de referência. 
8.3. Deferida na íntegra a impugnação do ato convocatório, poderá ser designada nova data para realização do 
certame, conforme o caso. 
8.4. Ao final da sessão, declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar sua intenção de recorrer através 
do sistema eletrônico, registrando a síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar os memoriais no prazo de 3 
(três) dias. Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual prazo, que 
começará a correr do término do prazo do recorrente. 
8.5. Caberá recurso nos casos previstos na Lei, devendo o licitante manifestar motivadamente sua intenção de 
interpor recurso, obrigatoriamente através de formulário próprio do Sistema Eletrônico 
(www.portaldecompraspublicas.com.br), explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de 
lances. 
8.6. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante 
pretende que sejam revistos pelo pregoeiro. 
8.7. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação ao vencedor do certame. 
8.8. Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito suspensivo. 
8.9. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
8.10. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 
8.11. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não for justificada 
a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
8.12. Os recursos e contrarrazões de recurso serão recebidos exclusivamente pelo site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, e deverão ser dirigidos ao Pregoeiro que deverá receber, examinar e 
submetê-lo à autoridade competente que decidirá sobre a sua pertinência. 
8.13. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 
homologará o objeto à empresa vencedora, podendo revogar a licitação nos termos do artigo 49 da Lei Federal N. 
8.666/93. 
8.14. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação, aquele que os aceitando 
sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 
 
 
9. MODO DE DISPUTA 
9.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 
observando as regras constantes no item 7. 
9.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da 
sessão pública. 
9.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre 
que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 
9.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente. 
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9.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado pela 
equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante 
justificativa. 
9.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da 
sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
9.7. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos 
participantes, no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
 
10. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
10.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as 
beneficiárias que tiverem apresentado a declaração, de que trata o item 14.3.4, alínea ‘F’ deste Edital; 
10.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as 
propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de 
menor valor. 
10.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no prazo 
estipulado no portal, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será 
declarada vencedora do certame. 
b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, 
será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 
remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 10.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no 
prazo previsto na alínea a deste item. 
10.1.4. O disposto no item 10.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido 
apresentada por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006. 
10.2. Se não houver licitante que atenda ao item 10.1 e seus subitens, serão observados os critérios do art. 3º, §2º, 
da Lei nº 8.666/1993. 
10.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. 
 
 
11. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO 
11.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o caso, 
o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta. 
11.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da 
aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam solicitados pelo pregoeiro, 
deverão ser encaminhados no prazo fixado pelo pregoeiro, não ultrapassando 48 horas. 
11.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao valor de referência da Administração. 
11.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 
 
 
12. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
12.1. Para julgamento, será adotado o critério de MENOR VALOR GLOBAL, observados os prazos para fornecimento, 
as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições definidas neste 
Edital. 
12.2. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor imediatamente após a fase de 
aceitação das propostas ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do 
lance de menor valor. 
12.3. Se a proposta de menor valor não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências de habilitação, o 
pregoeiro examinará a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederá a verificação das 
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condições de habilitação do proponente, na ordem de classificação, ordenada e sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
12.4. No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos e, entre preços 
unitários e totais, os primeiros. 
12.5. Serão desclassificadas as propostas que conflitam com as normas deste Edital ou da legislação em vigor. 
12.6. Serão rejeitadas as propostas que: 

▪ Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita 
identificação do objeto licitado; 

▪ Contenham qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, 
ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro. 

12.7. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor 
estimado para a aquisição do bem. 
12.8. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e 
as ocorrências relevantes. 
12.9. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo 
homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitação pela autoridade competente. 
12.10. Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade jurídica, 
regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica, inidoneidade, em razão de fatos 
supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento. 
 
 
13. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO 
13.1. Os documentos de habilitação, de que trata o item 14, serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a 
autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissoras. 
13.2. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida no item 14.3.4 
deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua 
habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, 
prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja 
requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
13.4. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, 
o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao edital. 
13.3. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor, 
oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso. 
13.4. Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação e a proposta e, 
quando necessário, os documentos complementares. 
 
 
14. DA HABILITAÇÃO 
14.1. Antes da sessão pública de abertura, as licitantes interessadas deverão enviar, concomitantemente com a 
proposta, e exclusivamente por meio eletrônico, no site do Portal de Compras Públicas 
(www.portaldecompraspublicas.com.br) os documentos relacionados no item 14.3 e seguintes. Após o 
encerramento da negociação pelo pregoeiro a licitante provisoriamente vencedora enviará proposta adequada ao 
último lance ofertado, no prazo de até 2 (duas) horas por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
14.2. O pregoeiro poderá solicitar documentos a serem entregues fisicamente, caso entenda necessário para análise. 
14.3. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes documentos a seguir 
relacionados: 
14.3.1. Proposta de preço com os valores reajustados àqueles encerrados no final da sessão ou, caso haja, o valor 
da negociação, ou mesmo a proposta inicial quando for o caso; 
14.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado, ainda, de documentos de eleição de seus 
administradores; e registro comercial, no caso de empresa individual; 
14.3.3. Cédula de identidade ou CPF do representante legal da empresa; 
14.3.4. Declarações, sob as penas da Lei, subscritas pelo representante legal da empresa, especificando o que 
segue abaixo: (MODELO - ANEXO III). 
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a) Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
b) Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº. 8.666/93 
consolidada pela Lei nº. 8.883/93; 
c) Que atende a norma no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que proíbe trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na 
condição de aprendiz a partir dos 14 anos; 
d) Que tem pleno conhecimento do edital, aceitando todas as condições estabelecidas no mesmo; 
e) Que inexiste, no quadro da empresa, sócios com vínculos de parentesco em linha reta, colateral ou por 
afinidade até o terceiro grau, ou ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de servidores que atuem na 
Secretaria de Licitações e Contratos, na Secretaria/Diretoria do servidor responsável pela elaboração do 
projeto básico; ou relação de parentesco com o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Diretores Municipais; 
f) Que, sob as penas da lei, a empresa cumpre os requisitos legais para a qualificação como (   ) microempresa 
ou (   ) empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 
42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 6.204/2007 artigo 11. (Para Micro ou empresa de 
pequeno porte, se for o caso, marcar com um “X” na opção correta). 
OBS.: As condições estabelecidas da letra “a” até “f”, poderão estar descritas em um único documento 
(original), em uma via, constando (CNPJ – ENDEREÇO- RAZÃO SOCIAL – NÚMERO DA LICITAÇÃO, e assinatura 
do representante legal da empresa). 

 
14.3.5. Prova de regularidade de situação perante o FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal; 
14.3.6. Prova de regularidade quanto aos tributos federais, abrangendo inclusive os relativos à seguridade social, e 
à dívida ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda; 
14.3.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante, contemplando todos os tributos de 
competência da esfera; 
14.3.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante, contemplando todos os tributos 
de competência da esfera; 
14.3.9. Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT; 
14.3.10. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
14.3.11. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Concordata, com data de emissão não superior a 30 
(trinta) dias da data de abertura da licitação; 
14.3.12. Certidão Simplificada atualizada emitida pelo Cartório de Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) 
em que conste a condição de ME, EPP e demais beneficiadas para fins de usufruir da preferência prevista na Lei 
Comp. 123/2006. Na impossibilidade legal da emissão desta certidão, deverá apresentar declaração do contador, 
sob as penas da lei, que se enquadra na situação de beneficiário da Lei Complementar 123/2006. 
14.3.13. Declaração de a empresa possuir, no quadro funcional, profissional(is) de nível superior, que será(ão) o(s) 
responsável(is) técnico(s) pela execução do objeto da presente licitação. Na declaração deverá(ão) constar o(s) 
nome(s) e registro(s) do(s) profissional(is) que será(ão) o(s) responsável(is) técnico(s) pela execução do serviço, 
acompanhada de certidão de pessoa física do CREA e/ou CAU, que indique o profissional como sendo responsável 
técnico da licitante. 
14.3.14. Atestado de capacidade técnica – profissional, em nome do Responsável Técnico indicado pela empresa, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou contrato com objeto compatível em 
características com o objeto ora licitado, devidamente registrado no CREA e/ou CAU, acompanhada da respectiva 
CAT e/ou CAT-A, quando for o caso. 
14.4. Serão consideradas INABILITADAS à fase seguinte do certame as licitantes que não atenderem as especificações 
e exigências contidas no item 14 e subitens. 
14.5. No julgamento das certidões referentes à regularidade fiscal e trabalhista apresentadas pelas microempresas 
e/ou empresas de pequeno porte, serão observadas as disposições da Lei Complementar Federal nº 123/06, em 
especial seus arts. 42 e 43. 
14.6. Em havendo alguma restrição quanto às certidões mencionadas no item anterior, no caso das beneficiárias da 
Lei 123/2006, será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da Administração, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, para a apresentação de nova documentação sem restrições. 
14.7. Não terá direito ao prazo previsto no item anterior a microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha 
deixado de apresentar algum dos documentos relativos à regularidade fiscal ou trabalhista. 
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14.8. A não-correção da documentação relativa à regularidade fiscal ou trabalhista, no prazo constante do subitem 
14.6., implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste 
Pregão, sendo facultado à Prefeitura de Guaíba convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato ou revogar a licitação. 
14.9. A documentação para habilitação enviada pelo licitante deverá coincidir com o CNPJ informado na 
apresentação da proposta de preços inicial no sistema. 
14.10. Não serão aceitos documentos em cópias não autenticadas, nem documentos com prazo de validade vencido, 
sob pena de ser inabilitada a empresa ou entidade que assim se comportar. 
14.11. Serão aceitos documentos obtidos via Internet, os quais serão devidamente verificados sua autenticidade, 
entretanto se forem cópias deverão ser autenticadas. 
14.12. De preferência, os documentos para habilitação deverão estar sinalizados na parte superior direita a que 
número do item do edital se refere. 
14.13. O CNPJ da Nota Fiscal deverá coincidir com o CNPJ da Empresa Licitante, salvo nos casos em que a licitante 
seja a Matriz e a Nota Fiscal seja emitida pela Filial, neste caso a Filial deverá estar com seus documentos fiscais com 
data de validade em vigor e apresentados juntamente com os documentos da Matriz. 
 
 
15. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver recurso. 
15.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois 
da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 
autoridade competente. 

 
 
16. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
16.1. Além das obrigações legais regulamentares e das demais constantes neste instrumento e seus anexos, obriga-
se ainda a empresa vencedora a: 
16.1.1. Cumprir com o objeto conforme especificações deste edital e em consonância com a proposta de preços. 
16.1.2. Comunicar à Secretaria responsável sobre ocorrências que possam impedir a execução do serviço com 
antecedência mínima de 72h. 
16.1.3. Garantir a manutenção da equipe técnica em quantidade e qualidade adequadas ao bom desempenho das 
atividades. 
16.1.4. Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), 
de forma a assumir a responsabilidade civil, penal, ambiental por todas as estruturas e iluminação a serem 
instaladas. 
16.1.5. Responsabilizar-se por todas as despesas referentes ao objeto deste contrato: mão de obra, locomoção, 
seguro de acidente, impostos federais, estaduais e municipais, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, 
e quaisquer outras que forem devidas, relativamente à execução dos serviços contratados. 
16.1.6. Executar os serviços contratados com esmero e dentro da melhor técnica, responsabilizando-se por 
quaisquer erros, falhas ou imperfeições que por ventura decorram de imprudência, negligência e imperícia. 
16.1.7. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de 
danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por 
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por 
força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento. 
16.1.8.  Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município ou a 
terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo. 
16.1.9. Arcar com eventuais prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, provocados por ineficiência, 
imprudência, negligência, imperícia ou irregularidade cometida na prestação dos serviços. 
16.1.10. Todos os materiais deverão ser suficientemente preparados para suportar todo o período do evento e 
condições climáticas. 
16.1.11. Garantir a manutenção da equipe técnica em quantidade e qualidade adequadas ao bom desempenho das 
atividades. 
16.1.12. Executar os serviços contratados com esmero e dentro da melhor técnica, responsabilizando-se por 
quaisquer erros, falhas ou imperfeições que por ventura decorram. 
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16.1.13. Comprometer-se em realizar a limpeza, e eventuais reparos necessários, dos locais de instalação de 
elementos após a sua remoção, em condições iguais 

16.1.14. Constatada qualquer irregularidade na prestação dos serviços, a empresa vencedora obrigar-se-á a reparar, 
corrigir, remover, reconstruir às suas expensas no total ou em parte, o objeto da presente licitação que se verificar 
vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de cinco dias, sob de sujeitar-se à aplicação de multas sobre o total 
da proposta e as sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e no Código de Defesa 
do Consumidor. 
16.1.15. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e seus anexos. 
16.1.16. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) 
da nota de empenho. 
16.1.17. Para recebimento do pagamento referente à prestação dos serviços realizados, a Empresa vencedora deverá 
emitir a nota fiscal correspondente. 
 
 
17. DO ACOMPANHAMENTO, DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA FISCALIZAÇÃO 
17.1. O acompanhamento e fiscalização da execução do objeto licitado, serão realizados por servidor posteriormente 
designado pela Secretaria responsável, o qual, na qualidade de FISCAL, ficará responsável, não só pelo 
acompanhamento, controle e verificação de sua execução, como também pela liberação da documentação fiscal, 
conforme IN n° 001/2019 e demais legislações aplicáveis. 
17.2. O Fiscal verificará, igualmente, o cumprimento dos termos contidos no presente instrumento, solicitando 
correção, quando não atendidos os termos do que foi previsto e contratado, sem que assista à CONTRATADA 
qualquer indenização pelos custos daí decorrentes; 
17.3. Qualquer fiscalização exercida pelo CONTRATANTE, feita em seu exclusivo interesse, não implica 
corresponsabilidade pela fiscalização e perfeita execução do Contrato. 
17.4. O Fiscal acompanhará e supervisionará o desenvolvimento dos serviços prestados pela empresa vencedora 
durante o período que vigorar o Contrato; 
17.5. O Fiscal observará o cumprimento de horários e prazos no que tange ao planejamento, execução e avaliação 
dos serviços; 
17.6. O Fiscal exigirá da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas; 
17.7. O Fiscal sustará o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela empresa vencedora, de condições 
previstas neste instrumento. 
17.8. O Fiscal transmitirá ordens e instruções, verbais ou escritas, à empresa vencedora, no tocante ao fiel 
cumprimento do disposto neste instrumento. 
17.9. O Fiscal poderá solicitar a abertura de Processo Administrativo Especial, nos termos deste instrumento, à 
empresa vencedora que descumprir as obrigações assumidas. 
17.10. No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o 
direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo 
julgados necessários. 
 
 
18. DO PREÇO E PAGAMENTO 
18.1. O preço unitário e total deverá ser cotado em moeda corrente nacional (REAL), com duas casas decimais após 
a vírgula, equivalente ao de mercado na data da sessão pública de disputa de preços. 
18.2. Deverão estar incluídos nos preços ofertados, todas as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre a execução do objeto desta licitação, sem qualquer 
ônus para a Administração e quaisquer outros que se fizerem necessários. 
18.3. O pagamento será efetuado em até dez (10) dias úteis, contados da data da liberação da Nota Fiscal pelo setor 
competente. A nota fiscal somente será liberada após cumprimento total do objeto adquirido, de acordo com este 
edital. 
18.4. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no 
procedimento licitatório. 
18.5. Deverá constar na nota fiscal, os dados bancários para pagamento (banco, agência, nº. da conta), bem como o 
número do empenho e processo licitatório correspondentes. 
18.6. O pagamento será efetuado pela Tesouraria Municipal, em horário de expediente. Caso o dia de pagamento 
seja feriado, o mesmo será transferido para o primeiro dia útil seguinte. 
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18.6.1. A emissão das Notas Fiscais deverão obedecer o critério de emissão do Protocolo ICMS 85, de 09 de julho de 
2.010, publicado no Diário Oficial da União – DOU de 14 de julho de 2.010 que altera o Protocolo ICMS 42/09, que 
estabelece a obrigatoriedade da utilização da Nota Fiscal Eletrônico (NF-e) pelo critério de CNAE e operações com os 
destinatários que especifica. 
18.6.2. As Notas Fiscais Eletrônicas deverão ser encaminhadas para o e-mail da secretaria de origem, conforme dados 
constantes no Anexo I. 
18.7. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária: 
Código Reduzido: 1481 
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
Unidade: 1 – Deptos Subordinados 
Ação: 8117 – Guaíba para todos 
Subelementos: 33390392300000000000 – Festividades e homenagens 
 
 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
19.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes sanções além das 
responsabilidades por perdas e danos: 
I - Advertência - nos casos de: 
a) Desistência parcial da proposta, sem justificativa; 
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, sem justificativa; 
II - Multas – administrativas, após regular processo administrativo: 
a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento até 30 (trinta) 
dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor da parcela mensal do contrato; 
b) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, superior a 30 
(trinta) dias: 5% (cinco por cento) sobre o valor total do produto e/ou parcela mensal do contrato; 
c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo sobre o valor do produto e/ou da 
proposta global de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) conforme o caso e as razões; 
d) Recusa do adjudicatário em assinar o contrato, a Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, dentro de 05 
(cinco) dias úteis contados da data da convocação sem justo motivo, aplica-se às penas o disposto no art. 81 da Lei 
n° 8666/93 e multa de 5% (cinco por cento); 
e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento: 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente. 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração, 
após regular processo administrativo: 
a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, superior a 31 
(trinta e um) dias: até 03 (três) meses; 
b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo até 01 (um) ano; 
c) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento: até 02 
(dois) anos. 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes. 
V - As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 
VI - Ocorrendo atraso na execução do objeto contratado será aplicada multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por 
cento) por dia de atraso, até o limite de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do pedido/ contrato. 
VII - Da abertura de processo administrativo para aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido 
prazo para defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação. 
VIII - Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação no Diário Oficial 
do Estado ou Jornal de Grande Circulação no município. 
IX - As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de Fornecedores. 
X - As multas aplicadas não impedem o Município de rescindir unilateralmente o Contrato, e, ainda, quando for o 
caso, aplicar outras sanções previstas na Lei. 
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20. DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1. É facultado ao Pregoeiro Oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da licitação, 
diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 
20.2. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ou apresentarem 
proposta relativa a este Pregão Eletrônico. 
20.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste Pregão, 
sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº. 8.666/93. 
20.4. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo Pregoeiro 
Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do Município de Guaíba/RS, diretamente NO PORTAL DE 
COMPRAS PÚBLICAS (www.portaldecompraspublicas.com.br). 
20.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor. 
20.6. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente comprovado ou anulado, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 
20.7. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Guaíba/RS, na data marcada, a reunião realizar-se-á no 
primeiro dia útil subsequente na mesma hora e local. 
20.8. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 
em qualquer fase da licitação. 
20.9. No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, poderá a 
licitação ter: 

a) Adiada sua abertura; 
b) Alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 

20.10. Esclarecimentos em relação a dúvidas de interpretação do edital poderão ser obtidos junto a Secretaria de 
Licitações e Contratos, através do Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br 
20.11. Informações sobre o andamento da licitação poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitações, nos dias 
úteis, na Prefeitura Municipal de Guaíba, ou pelo telefone (51) 3480-7000 – Ramal: 3211 e e-mail: 
compras@guaiba.rs.gov.br. Ainda, poderão ser acompanhadas as fases através do Portal Eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
20.12. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Guaíba-RS, para dirimir quaisquer litígios 
oriundos deste contrato, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 
20.13. Qualquer divergência entre a especificação do objeto constante do sistema Portal de Compras Públicas e a 
descrição deste Edital, prevalecerá a discriminada neste Edital. 
20.14. Integram este Edital de Pregão Eletrônico: 
a) ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
b) ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA; 
c) ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÕES; 
d) ANEXO IV – MODELO DE CONTRATO; 
e) ANEXO V – VALORES DE REFERÊNCIA. 

 
Guaíba/RS, 09 de Junho de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mauro Royes 
Secretário Adjunto de Licitações e Contratos 

Prefeitura Municipal de Guaíba 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA DECORAÇÃO NATALINA 
1. APRESENTAÇÃO 

Com este termo de referência, a Secretaria Municipal de Turismo, Desporto e Cultura, apresenta 
de forma pública e transparente, os critérios e parâmetros que servirão de base e referência 
para locação de decoração natalina que serão implementados nas 10 rótulas dos respectivos 
bairros: Colina, Centro, Coronel Nassuca, Alvorada, Alegria, Ermo, Santa Rita e também na 
praça central Gastão Leão e Prefeitura Municipal de Guaíba. O Termo apresenta informações 
detalhadas a respeito dos serviços que serão objeto de locação. Ele tem como objetivo a busca 
por uma qualidade, lazer e entretenimento para nossa cidade. 

2. JUSTIFICATIVA 

O natal é uma festa secular que chegou ao Brasil junto com os primeiros colonizadores europeus, aca-

bando por se tornar a principal festa Cristã de nosso país. Além disso, se tornou o período mágico em que 

o Papai Noel vem nos trazer presentes. E essa tradição também se mantém até os dias atuais. Por outro 

lado, o período do Natal tornou-se também um fator econômico preponderante para comercialização dos 

mais diversos tipos de produtos, alcançando toda a cadeia produtiva. Gerando negócios e empregos em 

todos os segmentos. Guaíba é porta de entrada da Região Costa Doce, atraindo todos os dias consumidores 

e visitantes dos mais diversos locais. Nossa estrutura de negócios é montada considerando esta demanda. 

E é no Natal que podemos perceber de forma mais adequada a influência desse fluxo de pessoas na pu-

jança de nossa economia. E esse fluxo, nesse que é o melhor período de negócios do ano, ocorre muito 

em função da cidade estar devidamente preparada para atrair esse público. E isso só acontece com plane-

jamento adequado e com os investimentos necessários para realizar uma grande festa natalina, com even-

tos e cores nas principais avenidas e locais da nossa cidade. Sendo assim temos uma festa religiosa, lúdica 

e econômica cuja adequada preparação se torna vital para os rumos de nossa cidade em um ano que se 

encerra e outro que se inicia.  

Após pesquisa feita em contratos referente a locação e instalação de decoração natalina, foi constatada 

que sempre ocorreu algum desencontro ou divergência entre as empresas vencedoras do lote de locação 

e as vencedoras do lote de instalação, resultando em glosa de materiais e ajustes no projeto durante a 

montagem, transtornos na parte elétrica, e várias quedas de energia. Para garantir que não ocorra alguma 

avaria, o termo está em lote único (locação, instalação, manutenção e retirada de decoração natalina) 

garantindo desta forma que os materiais e serviços sejam entregues e instalados conforme solicitado, 

mantendo a qualidade e reduzindo os riscos para que tudo ocorra sem imprevistos, sem onerar os cofres 

públicos.  

Quanto ao valor máximo estimado, optou-se pela utilização do menor valor orçado visto que se mostra a 

medida mais adequada para refletir o valor em edital, uma vez que é possível que o custo total informado 

seja distribuído entre todos os itens orçados de modo que haja em compensação de eventual superfatura-

mento. 

Justifica-se a solicitação do julgamento POR LOTE, haja vista a necessidade de manter a qualidade e 

padrão dos bens a serem locados. É inadmissível imaginarmos que um projeto de decoração gigantesco, 

com diversos itens possam ser fornecidos por empresas distintas e ainda assim manter-se a mesma quali-

dade e padrão nos produtos. Além disso é imprescindível que a logística de entrega dos produtos obedeça  
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a um padrão único sob pena de prejudicar a instalação dos mesmos pela empresa licitada para este fim. O 

que no nosso ver só é possível atingir a qualidade necessária sob o controle de um único fornecedor. A 

mesma argumentação é válida para a contratação da empresa para instalar a decoração. Sendo impres-

cindível que uma única empresa efetue toda a instalação sob pena de corrermos risco quanto aos prazos e 

qualidades necessárias para um evento desta magnitude. 

O Município de Guaíba não dispõe de mão de obra qualificada para o devido projeto, tampouco possui     

materiais para efetuarmos a mesma.  

 

3. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Contratação de empresa para decoração Natalina, locação, instalação, manutenção e 
desmontagem de decoração de natal, conforme as especificações constantes neste Projeto, 
para prestar os serviços de instalação, montagem de cenário e manutenção, disponibilização 
de mão de obra qualificada e fornecimento de técnicos para instalações necessárias. 

4. OBJETO 

 

Contratação de empresa para Decoração Natalina, locação, instalação, manutenção e 
desmontagem de Decoração para o evento de Natal em Guaíba, conforme as especificações 
constantes no Projeto, para prestar os serviços de instalação, montagem de cenário e 
manutenção, disponibilização de mão de obra qualificada e fornecimento de técnicos para 
instalações necessárias. 
 
 

5. LOCAL DE ENTREGA 
 

Local para realização da entrega e instalação das decorações será nas rótulas:  Colina, Centro, Coronel 

Nassuca, Alvorada, Alegria, Ermo, Santa Rita e também na praça central Gastão Leão. 

. 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Av. Nestor de Moura Jardim, 111 Centro/Guaíba (Prefeitura Municipal de Guaíba) 
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Avenida Nestor de Moura Jardim Centro (rótula da prefeitura municipal de Guaíba) 

 

 
 

Rua Inácio de Quadros (Coronel Nassuca) 

 

Avenida São Geraldo (Ermo) 
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Rua Evaristo Lopes (Ermo) 

 

 
 

Avenida Castelo Branco (Alvorada) 
 

 
 

Avenida Castelo Branco (Colina) 
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Avenida Adão Foques (Alegria) 

 
 
 
 

Estrada Ismael Chaves Barcelos (Santa Rita) 

 

Avenida Castelo Branco (Colina) 

 

Avenida Dr Aldo Sani (Alvorada) 
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Praça Gastão Leão (Centro) 
 

Praça Gastão Leão (Centro) 

INSTALAÇÃO 

As decorações deverão ser montadas nas localizações citadas abaixo. No dia 01 de 
dezembro de 2022 (dois mil e vinte e dois) e desmontados no dia 06 de janeiro de 
2023(dois mil e vinte e três) por conta da contratada. 

 
● Avenida Nestor de Moura Jardim (Centro) 
● Rua Inácio de Quadros (Coronel Nassuca) 

● Avenida São Geraldo (Ermo) 

● Rua Evaristo Lopes (Ermo) 

● Avenida Castelo Branco (Alvorada) 

● Avenida Castelo Branco (Colina) 

● Avenida Adão Foques (Alegria) 

● Estrada Ismael Chaves Barcelos (Santa Rita) 

● Avenida Castelo Branco (Colina) 

● Avenida Dr Aldo Sani (Alvorada) 

● Praça Gastão Leão (Centro) 

 

 

Item Descrição Unidade Valor unit. Valor 
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1. Rótula Prefeitura    

01 Painel Letreiro Natal Esperança- 
Figura Luminosa LED 2D, 
tamanho aproximado de 4,0 
metros comprimento x 60 de 
altura, pintura automotiva PU na 
cor branca, metalão 20x20mm 
formando um quadro retangular, 
ferros chatos e redondos 
formando escrita, contornados e 
iluminados com mangueira 
luminosa LED 13mm 36 LEDs na 
cor branco frio 6500k e 
vermelho, tensão 220 volts, 
Visualização 360 graus. Uso 
externo. 

1 2.200,00 2.200,00 

 

02 Painel Estrelas Triplas - Figura 
Luminosa LED 2D, tamanho 
aproximado de 2 metros altura x 
1,0 metro largura, formato de 03 
unidades de estrelas 5 pontas 
em estrutura metálica 
galvanizada, pintura automotiva 
PU na cor branca, metalon 
20x20mm formando um quadro 
retangular, ferros chatos e 
redondos formando cada estrela, 
contornados e iluminados com 
mangueira luminosa LED 13mm 
36 LEDs na cor branco frio 
6500k, tensão 220 
volts,Visualização 360 graus. 
Uso externo. 

2 298,00 596,00 

03 Papai Noel cônico 3D Fibra de 
vidro, tamanho aproximado 2,2m 
altura x 1,20m largura x 1,1m 
profundidade. Escultura 
produzida em fibra de vidro, 
aplicação de gel Coat para 
intempéries do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas 
natalinas, vestimentas nas cores 
brancas e vermelhas com 
detalhes expressivos e gorro 
natalino na cor vermelho e 
branco 

1 5.500,00 5.500,00 
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04 Refletor LED 100w, 3.000k tensão 
220 Volts, 18.000 lumens, LED 
SMD Slim, abertura ângulo 120, 
material carcaça alumínio, IP 67 
totalmente a prova D`água 

03 370,00 1.110,00 

05 Strobo Lampada 9W branco, 
tensão 220 volts. Strobo modelo 
tartaruga, emissão de 50 flashes 
por minuto, visualização 1000m, 
IP44 blindados para uso externo 

20 39,00 780,00 

06 Bola Esfera Super LED 3D, 
tensão 220 volts, cor branco 
quente warm 3000k. Bola 
luminosa vazada diâmetro 60cm 
em estrutura metálica 
galvanizada ferro redondo 3/8 e 
ferro barra chata, contornados e 
iluminados com Cordão LED, 
150 lampadas LED blindadas 
para uso externo e a prova 
d'água, sendo 135 lampadas LED 
modelo fixa e 15 modelo 
strobinho. IP44 blindados para 
uso ex 

2 310,00 620,00 

07 Bola Esfera Super LED 3D, 
tensão 220 volts, cor branco frio 
6500k. Bola luminosa vazada 
diâmetro 60cm em estrutura 
metálica galvanizada ferro 
redondo 3/8 e ferro barra chata, 
contornados e iluminados com 
Cordão LED, 150 lampadas LED 
blindadas para uso externo e a 
prova d'água, sendo 135 
lampadas LED modelo fixa e 15 
modelo strobinho. IP44 
blindados para uso externo 

2 310,00 620,00 

1.2 PREFEITURA    

1 Pinheiro Iluminado Estaiado, 
Poste central tubo metálico 3 
pol., estaiada e iluminada por 

3 4.500,00 13.500,00 
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mangueira luminosa LED 13mm 
36 LEDS, com 12 baixadas 
iluminadas, tensão 220v. 

2 Soldado de Chumbo - Fibra de 
Vidro 3D, tamanho aproximado 
2,10m altura x 0,80m largura x 
0,70m profundidade. Escultura 
em formato de soldado de 
chumbo, vestimentas alusivas, 
posicao de um braço para frente 
e outro rente ao corpo. Pintura 
automotiva PU cores 
predominante azul, preto, 
branco, dourado e vermelho 

2 1.500,00 3.000,00 

3 Painel BOAS FESTAS – Figura 
Luminosa, tamanho aproximado 
a 3 metros de altura x 1,0 metro 
de larura , pintura automotiva PU 
na cor metalão 20x220 mm 
formando um quadrado 
retangular, ferros catos e 
redondos formando escrita , 
contornados com mangueira 
luminosa LED 13mm 36 LEDs na 
cor branco frio 6500K e 
vermelho, tensão 220 volts. Uso 
eterno. 

1 5.200,00 5.200,00 

4 Bicicleta Gigante 
Tridimensional, em estrutura 
metálica tubo redondo 1 pol, 2 
rodas, guidão branco. Pintura 
automotiva na cor vermelha. 
Tamanho aproximado 2,0m 
altura x 2,3m comprimento x 0,50 
largura. 

1 3.900,00 3.900,00 

5 Papai Noel Sentado 3D Fibra de 
vidro, tamanho aproximado 
1,20m altura x 0,60m largura x 
0,45m profundidade. Escultura 
produzida em fibra de vidro, 
aplicação de gel Coat para 
intemperes do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas 
natalinas, vestimentas nas cores 
brancas e vermelhas com 

1 1.200,00 1.200,00 
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detalhes expressivos e gorro 
natalino na cor vermelho e 
branco. Posição sentado. 

2 RÓTULA AV. DR.NEI BRITO    

1 Rena Aramada Iluminada SUPER 
LED 3D LED (altura mínima 
2,10m x largura mínima 0,50m x 
comprimento mínimo 1,70m), 
posição em pé com colar 
vermelho entorno do pescoço. 
renas estrutura metálica ferro 
quadrado maciço 3/8 com 
formatos de arabescos. 
Iluminação modelo 
preenchimento total com cordão 
LED, mínimo 2000 lâmpadas LED 
blindadas, para uso externo, 
prova d’água, cor 3000k e 
contorno do ferro maciço em 
mangueira luminosa LED de 
13mm 36 LEDs por metro com 
estrobinhos, sendo a cada metro 
com 6 LEDs estrobinhos e 30 
LEDs fixos, LEDs deitados para 
uma visão em 360 graus, uso 
externo, tensão: 220 volts, prova 
d’água, cor 3000k. Colar 
aramado, largura mínima 15cm, 
envolto em toda pescoço, 
preenchimento cordão LED, 
mínimo 2000 lâmpadas LED 
blindadas, para uso externo, 
prova d’água, cor vermelho. 

2 2.500,00 5.000,00 

2 Bola Esfera Super LED 3D, 
tensão 220 volts, cor branco frio 
6500k. Bola luminosa vazada 
diâmetro 60cm em estrutura 
metálica galvanizada ferro 
redondo 3/8 e ferro barra chata, 
contornados e iluminados com 
Cordão LED, 150 lampadas LED 
blindadas para uso externo e a 
prova d'água, sendo 135 
lampadas LED modelo fixa e 15 
modelo strobinho. IP44 
blindados para uso externo 

2 310,00 620,00 
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3 Bola Esfera Super LED 3D, 
tensão 220 volts, cor branco 
quente warm 3000k. Bola 
luminosa vazada diâmetro 60cm 
em estrutura metálica 
galvanizada ferro redondo 3/8 e 
ferro barra chata, contornados e 
iluminados com Cordão LED, 
150 lampadas LED blindadas 
para uso externo e a prova 
d'água, sendo 135 lampadas LED 
modelo fixa e 15 modelo 
strobinho. IP44 blindados para 
uso externo. 

2 310,00 620,00 

3 RÓTULA INÁCIO DE QUADROS    

1 Bota do Noel natalina com 
presentes em FIBRA DE VIDRO, 
aplicação de Gel Coat para 
intemperes do clima, tamanho 
aproximado 1,3m altura x1,50m 
comprimento x 0,70m largura. 
Cores branco, preto e vermelho 

1 1.700,00 1.700,00 

2 Ajudante do Noel com Gorro 3D 
Fibra de vidro, tamanho 
aproximado 1,20m altura x 0,60m 
largura x 0,45m profundidade. 
Escultura produzida em fibra de 
vidro, aplicação de gel Coat para 
intemperes do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas 
natalinas, vestimentas nas cores 
verde e vermelhas com detalhes 
expressivos e gorro natalino na 
cor vermelho e branco 

1 1.300,00 1.300,00 

3 Bola de Natal – Fibra de vidro, 
diametro 81c. Pintura completa 
automotiva PU cores 
predominantes vermelho, verde 
ou amarelo. 

3 299,00 897,00 

4 Refletor LED RGB 100w, tensão 
220 Volts, 18.000 lumens, LED 

2 370,00 740,00 
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SMD Slim, abertura ângulo 120, 
material carcaça alumínio, IP 67 
totalmente à prova D’ Água. 

4 RÓTULA SÃO GERALDO    

1 Soldado de Chumbo - Fibra de 
Vidro 3D, tamanho aproximado 
2,10m altura x 0,80m largura x 
0,70m de profundidade. 
Escultura em formato de soldado 
de chumbo, vestimentas 
alusivas, posição de um braço 
para frente e outro frente ao 
corpo. Pintura automotiva PU 
cores predominantes azul, preto, 
branco, dourado e vermelho. 

2 1.500,00 3.000,00 

2 Caixa de Presente Natalina- Fibra 
de Vidro 3D - tamanho 
aproximado 0,60m altura x 0,50m 
largura x 0,60m de profundidade. 
Caixa de presente com tope na 
parte superior e fitas laterais nas 
cores dourado. Produzida em 
fibra de vidro e pintura 
automotiva PU, nas cores 
vermelha e azul. Iluminação 
externa no contorno do tope e 
suas fitas laterais em mangueira 
LED 10mm 24 LEDs, uso externo, 
na cor azul e vermelho, tensão 
220 volt 

6 780,00 4.680,00 

3 Refletor LED RGB 100w, tensão 
220 Volts, 18.000 lumens, LED 
SMD Slim, abertura ângulo 120, 
material carcaça alumínio, IP 67 
totalmente a prova D’áGUA 

4 370,00 1.480,00 

5 RÓTULA EVARISTO LOPES    

1 Trenó 3D Fibra de Vidro, 
tamanho aproximado 1,30m 
largura x 1,50m altura x 2,70m 

1 2.900,00 2.900,00 
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comprimento. Produzido em 
fibra de vidro, aplicação gel coat 
para interperes do clima, pintura 
automotiva PU, formato de trenó 
natalino com caixa de presentes 
na parte traseira. Acesso entrada 
lateral e assento para 02 pessoas 

2 Renas Natalinas 3D Fibra de 
Vidro , tamanho aproximado 
1,60m altura x 0,60m largura x 
1,4m comprimento. Produzido 
em fibra de vidro, pintura 
automotiva P 

4 1.400,00 5.600,00 

3 Refletor Led 100w, tensão 220v, 
potência 100w 3000K. Instalar 
conjunto de refletores para 
iluminar elementos natalinos 

4 370,00 1.480,00 

6 RÓTULA CASTELO BRANCO (3 
RÓTULAS) 

   

1 Bola de Natal – Fibra de vidro, 
diâmetro 81c. Pintura completa 
automotiva PU cores 
predominantes vermelho, verde 
ou amarelo. 

2 295,00 590,00 

2 Refletor LED RGB 100w, tensão 
220 Volts, 18.000 lumens, LED 
SMD Slim, abertura ângulo 120, 
material carcaça alumínio, IP 67 
totalmente à prova D`água 

2 370,00 740,00 

3 Biscoito Feliz. Escultura em 
forma de biscoito, medindo 
1,00m de altura X 0,70m de 
largura e 0,30m de profundidade, 
produzido em fibra de vidro e 
recoberto por pintura automotiva 
PU, e verniz alto-brilho. A peça 
apresenta os seguintes atributos 
característicos: biscoito na cor 
marrom, com feição sorridente, 

3 1.400,00 4.200,00 
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detalhes no corpo na cor branco, 
roxo e rosa 

6.1 SEGUNDA RÓTULA    

1 Refletor LED 100w, tensão 220 
Volts, 18.000 lumens, LED SMD 
Slim, abertura ângulo 120, 
material carcaça alumínio, IP 67 
totalmente à prova Dágua 

2 370,00 740,00 

2 Caixa de Presente Natalina- Fibra 
de Vidro 3D - tamanho 
aproximado 0,60m altura x 0,50m 
largura x 0,60m de profundidade. 
Caixa de presente com tope na 
parte superior e fitas laterais nas 
cores dourado. Produzida em 
fibra de vidro e pintura 
automotiva PU, nas cores 
vermelha e azul. Iluminação 
externa no contorno do tope e 
suas fitas laterais em mangueira 
LED 10mm 24 LEDs, uso externo, 
na cor azul e vermelho, tensão 
220 volts 

2 780,00 1.560,00 

3 Ajudante do Noel com Gorro 3D 
Fibra de vidro, tamanho 
aproximado 1,20m altura x 0,60m 
largura x 0,45m profundidade. 
Escultura produzida em fibra de 
vidro, aplicação de gel Coat para 
intemperes do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas 
natalinas, vestimentas nas cores 
verde e vermelhas com detalhes 
expressivos e gorro natalino na 
cor vermelho e branco. 

2 1.300,00 2.600,00 

6.2 TERCEIRA RÓTULA    

1 Papai Noel com Gorro 3D Fibra 
de vidro, tamanho aproximado 
2,0m altura x 1,40m largura x 

1 5.500,00 5.500,00 
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1,2m de profundidade. Escultura 
produzida em fibra de vidro, 
aplicação de gel Coat para 
intemperes do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas 
natalinas, vestimentas nas cores 
brancas e vermelhas com 
detalhes expressivos e gorro 
natalino na cor vermelho e 
branco 

2 Refletor LED 100w, tensão 220 
Volts, 18.000 lumens, LED SMD 
Slim, abertura ângulo 120, 
material carcaça alumínio, IP 67 
totalmente à prova D`água 

2 370,00 740,00 

3 Caixa de Presente Natalina- Fibra 
de Vidro 3D - tamanho 
aproximado 0,60m altura x 0,50m 
largura x 0,60m de profundidade. 
Caixa de presente com tope na 
parte superior e fitas laterais nas 
cores dourado. Produzida em 
fibra de vidro e pintura 
automotiva PU, nas cores 
vermelha e azul. Iluminação 
externa no contorno do tope e 
suas fitas laterais em mangueira 
LED 10mm 24 LEDs, uso externo, 
na cor azul e vermelho, tensão 
220 volts 

2 780,00 1.560,00 

7 RÓTULA EMANUEL F DAS 
NEVES 

   

1 Caixa de Presente Natalina I- 
Fibra de Vidro 3D - tamanho 
aproximado 0,60m altura x 0,50m 
largura x 0,60m profundidade. 
Caixa de presente com tope na 
parte superior e fitas laterais nas 
cores dourado. Produzida em 
fibra de vidro e pintura 
automotiva PU, nas cores 
vermelha e azul. Iluminacao 
externa no contorno do tope e 
suas fitas laterais em mangueira 
LED 10mm 24 LEDs, uso externo, 

4 780,00 3.120,00 
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na cor azul e vermelho, tensao 
220 volts 

2 Pinheiro Iluminado Estaiado, 
Poste central tubo metálico 3 
pol., estaiada e iluminada por 
mangueira luminosa LED 13mm 
36 LEDS, com 12 baixadas 
iluminadas, tensão 220v. 

1 4.500,00 4.500,00 

3 Refletor LED 100w, tensão 220 
Volts, 18.000 lumens, LED SMD 

Slim, abertura ângulo 120, 
material carcaça alumínio, IP 67 

totalmente a prova D’Água 

2 370,00 740,00 

4 Ajudante do Noel com Gorro 3D 
Fibra de vidro, tamanho 
aproximado 1,20m altura x 0,60m 
largura x 0,45m de profundidade. 
Escultura produzida em fibra de 
vidro, aplicação de gel Coat para 
intemperes do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas 
natalinas, vestimentas nas cores 
verde e vermelhas com detalhes 
expressivos e gorro natalino na 
cor vermelho e branco 

1 1.300,00 1.300,00 

8 ILHA (PRAÇA GASTÃO LEÃO)    

1 Arco Painel - ILHA DO PAPAI 
NOEL - Figura Luminosa LED 2D, 
tamanho aproximado de 2,0 
metros altura x 10,0 metro 
largura, pintura automotiva PU 
na cor branca, metalão 20x20mm 
formando um quadro retangular, 
ferros chatos e redondos 
formando escrita e estrelas, 
contornados e iluminados com 
mangueira luminosa LED 13mm 
36 LEDs na cor branco frio 6500k 
e vermelho, tensão 220 volts, 
Visualização 360 graus. Uso 
externo 

1 3.960,00 3.960,00 
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2 Caixa Presente GIGANTE 3D 
passagem, tamanho aproximado 
4,0m altura x 3,0m largura x 4,0m 
profundidade, nas cores 
vermelha com tope e fitas 
laterais nas cores dourado. 
Caixa em formato de caixa de 
presente alusiva natalina com 
tope na parte superior e fitas nas 
laterais com passagem interna 
de lado a lado. Estrutura de 
madeira chapa naval 18mm 
parede dupla, vao de abertura 
em dois lados de 2,10m altura x 
1,0m largura.acompanha trilho 
de tapete saindo da caixa 

1 6.800,00 6.800,00 

3 Soldado de Chumbo - Fibra de 
Vidro 3D, tamanho aproximado 
2,10m altura x 0,80m largura x 
0,70m de profundidade. 
Escultura em formato de soldado 
de chumbo, vestimentas 
alusivas, posicao de um braço 
para frente e outro frente ao 
corpo. Pintura automotiva PU 
cores predominante azul, preto, 
branco, dourado e vermelho. 

2 1.500,00 3.000,00 

4 Biscoito Feliz. Escultura em 
forma de biscoito, mendindo 
1,00m de altura X 0,70m de 
largura e 0,30m de profundidade, 
produzido em fibra de vidro e 
recoberto por pintura automotiva 
PU, e verniz alto-brilho. A peça 
apresenta os seguintes atributos 
característicos: biscoito na cor 
marrom, com feição sorridente, 
detalhes no corpo na cor branco, 
roxo e rosa 

2 1.300,00 2.600,00 

5 Papai Noel com Gorro 3D Fibra 
de vidro, tamanho aproximado 
2,0m altura x 1,40m largura x 
1,2m profundidade. Escultura 
produzida em fibra de vidro, 
aplicação de gel Coat para 
intemperes do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas 

1 5.500,00 5.500,00 
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natalinas, vestimentas nas cores 
brancas e vermelhas com 
detalhes expressivos e gorro 
natalino na cor vermelho e 
branco 

6 Banco de madeira rústico, 
tamanho aproximado 1,20m 
altura x 1,7m largura x 0,7m de 
profundidade. Produzido em 
madeira com encosto e assento. 

1 1.000,00 1.000,00 

7 Papai Noel Sentado 3D Fibra de 
vidro, tamanho aproximado 
1,20m altura x 0,60m largura x 
0,45m profundidade. Escultura 
produzida em fibra de vidro, 
aplicação de gel Coat para 
intemperes do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas 
natalinas, vestimentas nas cores 
branca e vermelha com detalhes 
expressivos e gorro natalino na 
cor vermelho e branco. Posição 
sentado 

1 1.200,00 1.200,00 

8 Ajudante do Noel com Gorro 3D 
Fibra de vidro, tamanho 
aproximado 1,20m altura x 0,60m 
largura x 0,45m de profundidade. 
Escultura produzida em fibra de 
vidro, aplicação de gel Coat para 
intemperes do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas 
natalinas, vestimentas nas cores 
verde e vermelhas com detalhes 
expressivos e gorro natalino na 
cor vermelho e branco 

2 1.300,00 2.600,00 

9 Casinha Cogumelo Grande 3D 
Fibra de Vidro, tamanho 
aproximado 2,20m altura x 1,40m 
largura x 1,40m profundidade. 
Escultura produzida em fibra de 
vidro, aplicação de gel Coat para 
intemperes do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas 
natalinas, casa cogumelo, 
detalhes de 02 janelas laterais 

2 3.200,00 6.400,00 



 

30 

fixas e 01 porta frontal fixa com 
escada de 2 degraus, 01 aba 
acima da porta e 01 chaminé, 
escultura nas cores tons médios 
e fracos em verde, azul e marrom 
na parte do caule e na parte 
superior da copa vermelho com 
bolas brancas. 

10 Árvore Aramada preenchida de 
festão verde com lâmpadas 
strobo flash luz branca Pinheiro 
revestido com festão verde e 
com 200 lâmpadas strobo led 1w. 
Tem na sua base diâmetro de 
2,6m e altura de 0,6m. Aplicar 40 
estrelas acrílicas LED na cor azul 
(5 metros) 

1 15.000,00 15.000,00 

11 Mangueira Luminosa LED 13mm 
36 LEDS por metro, tensão 220 
volts, visualização 360 graus, 
estruturado em PVC filtro UV, cor 
branco quente 3000K. Uso 
contorno externo 

25mt 19,90 497,00 

12 Urso GIGANTE 3D ILUMINADO. 
Tamanho aproximado 3,20m 
altura x 2,20m largura x 2,0m 
profundidade. Estrutura metálica 
ferro redondo 8mm, pintura 
epoxi branca, iluminados e 
preenchidos com cordão LED 
blindados, nas cores branco frio 
e vermelho. 

1 14.000,00 14.000,00 

9 ARCOS RUA SÃO JOSÉ RUA 
VINTE OITO DE SETEMBRO 

   

1 Painel Iluminado Constelação 
Estrelas - Figura Luminosa LED 
2D, tamanho aproximado de 
4,0m altura x 1,5 metros largura, 
em estrutura metálica 
galvanizada, pintura automotiva 
PU na cor branca, metalão 
20x20mm formando um quadro 

26 2.700,00 70.200,00 
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retangular, ferros chatos e 
redondos formando cada estrela, 
contornados e iluminados com 
mangueira luminosa LED 13mm 
36 LEDs na cor branco frio 6500k 
e, tensão 220 volts, Visualização 
360 graus. Uso externo 

 VALOR TOTAL   228.890,0
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ivo Schergl Junior 

Secretário de Turismo, Desporto e Cultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

32 

ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA 

 
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
RAZÃO SOCIAL: ..................................................................................................................................... 
CNPJ: .................................................................................................................................................... 
ENDEREÇO:............................................................................................................................................ 
TELEFONE: ............................................................................................................................................ 
E-MAIL................................................................................................................................................... 
 
A proponente declara conhecer os termos do edital que rege a presente Contratação, bem como a minuta de 
Contrato que o integra. 
 
 

OBJETO LICITADO – DESCRIÇÃO DOS OBJETOS 
 

2. O objeto desta licitação – Contratação de empresa para locação de decoração Natalina, incluindo locação, 
instalação, manutenção e desmontagem de decoração de natal, para prestar os serviços de instalação, montagem 
de cenário e manutenção, disponibilização de mão de obra qualificada e fornecimento de técnicos para instalações 
necessárias – totaliza o valor de R$ _______ (por extenso), conforme proposta inserida no Portal de Compras 
Públicas: 
 

Item QTD UND Descrição do Objeto 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

1 1 SER 

LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA: Contratação 
de empresa para decoração Natalina, locação, 
instalação, manutenção e desmontagem de 
decoração de natal, para prestar os serviços de 
instalação, montagem de cenário e manutenção, 
disponibilização de mão de obra qualificada e 
fornecimento de técnicos para instalações 
necessárias. 

R$ R$ 

 
 
2.1. O valor da licitação indicado na tabela acima é referente à soma dos itens descritos no Termo de Referência, 
cotados individualmente, conforme tabela abaixo: 
 

Item Descrição Unidade Valor unit. Valor 

1. Rótula Prefeitura    

01 Painel Letreiro Natal Esperança- 
Figura Luminosa LED 2D, 
tamanho aproximado de 4,0 
metros comprimento x 60 de 
altura, pintura automotiva PU na 
cor branca, metalão 20x20mm 

1 R$ R$ 
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formando um quadro retangular, 
ferros chatos e redondos 
formando escrita, contornados e 
iluminados com mangueira 
luminosa LED 13mm 36 LEDs na 
cor branco frio 6500k e 
vermelho, tensão 220 volts, 
Visualização 360 graus. Uso 
externo. 

02 Painel Estrelas Triplas - Figura 
Luminosa LED 2D, tamanho 
aproximado de 2 metros altura x 
1,0 metro largura, formato de 03 
unidades de estrelas 5 pontas 
em estrutura metálica 
galvanizada, pintura automotiva 
PU na cor branca, metalon 
20x20mm formando um quadro 
retangular, ferros chatos e 
redondos formando cada estrela, 
contornados e iluminados com 
mangueira luminosa LED 13mm 
36 LEDs na cor branco frio 
6500k, tensão 220 
volts,Visualização 360 graus. 
Uso externo. 

2 R$ R$ 

03 Papai Noel cônico 3D Fibra de 
vidro, tamanho aproximado 2,2m 
altura x 1,20m largura x 1,1m 
profundidade. Escultura 
produzida em fibra de vidro, 
aplicação de gel Coat para 
intempéries do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas 
natalinas, vestimentas nas cores 
brancas e vermelhas com 
detalhes expressivos e gorro 
natalino na cor vermelho e 
branco 

1 R$ R$ 

04 Refletor LED 100w, 3.000k tensão 
220 Volts, 18.000 lumens, LED 
SMD Slim, abertura ângulo 120, 
material carcaça alumínio, IP 67 
totalmente a prova D`água 

03 R$ R$ 
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05 Strobo Lampada 9W branco, 
tensão 220 volts. Strobo modelo 
tartaruga, emissão de 50 flashes 
por minuto, visualização 1000m, 
IP44 blindados para uso externo 

20 R$ R$ 

06 Bola Esfera Super LED 3D, 
tensão 220 volts, cor branco 
quente warm 3000k. Bola 
luminosa vazada diâmetro 60cm 
em estrutura metálica 
galvanizada ferro redondo 3/8 e 
ferro barra chata, contornados e 
iluminados com Cordão LED, 
150 lampadas LED blindadas 
para uso externo e a prova 
d'água, sendo 135 lampadas LED 
modelo fixa e 15 modelo 
strobinho. IP44 blindados para 
uso ex 

2 R$ R$ 

07 Bola Esfera Super LED 3D, 
tensão 220 volts, cor branco frio 
6500k. Bola luminosa vazada 
diâmetro 60cm em estrutura 
metálica galvanizada ferro 
redondo 3/8 e ferro barra chata, 
contornados e iluminados com 
Cordão LED, 150 lampadas LED 
blindadas para uso externo e a 
prova d'água, sendo 135 
lampadas LED modelo fixa e 15 
modelo strobinho. IP44 
blindados para uso externo 

2 R$ R$ 

1.2 PREFEITURA    

1 Pinheiro Iluminado Estaiado, 
Poste central tubo metálico 3 
pol., estaiada e iluminada por 
mangueira luminosa LED 13mm 
36 LEDS, com 12 baixadas 
iluminadas, tensão 220v. 

3 R$ R$ 

2 Soldado de Chumbo - Fibra de 
Vidro 3D, tamanho aproximado 

2 R$ R$ 
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2,10m altura x 0,80m largura x 
0,70m profundidade. Escultura 
em formato de soldado de 
chumbo, vestimentas alusivas, 
posicao de um braço para frente 
e outro rente ao corpo. Pintura 
automotiva PU cores 
predominante azul, preto, 
branco, dourado e vermelho 

3 Painel BOAS FESTAS – Figura 
Luminosa, tamanho aproximado 
a 3 metros de altura x 1,0 metro 
de larura , pintura automotiva PU 
na cor metalão 20x220 mm 
formando um quadrado 
retangular, ferros catos e 
redondos formando escrita , 
contornados com mangueira 
luminosa LED 13mm 36 LEDs na 
cor branco frio 6500K e 
vermelho, tensão 220 volts. Uso 
eterno. 

1 R$ R$ 

4 Bicicleta Gigante 
Tridimensional, em estrutura 
metálica tubo redondo 1 pol, 2 
rodas, guidão branco. Pintura 
automotiva na cor vermelha. 
Tamanho aproximado 2,0m 
altura x 2,3m comprimento x 0,50 
largura. 

1 R$ R$ 

5 Papai Noel Sentado 3D Fibra de 
vidro, tamanho aproximado 
1,20m altura x 0,60m largura x 
0,45m profundidade. Escultura 
produzida em fibra de vidro, 
aplicação de gel Coat para 
intemperes do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas 
natalinas, vestimentas nas cores 
brancas e vermelhas com 
detalhes expressivos e gorro 
natalino na cor vermelho e 
branco. Posição sentado. 

1 R$ R$ 

2 RÓTULA AV. DR.NEI BRITO    
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1 Rena Aramada Iluminada SUPER 
LED 3D LED (altura mínima 
2,10m x largura mínima 0,50m x 
comprimento mínimo 1,70m), 
posição em pé com colar 
vermelho entorno do pescoço. 
renas estrutura metálica ferro 
quadrado maciço 3/8 com 
formatos de arabescos. 
Iluminação modelo 
preenchimento total com cordão 
LED, mínimo 2000 lâmpadas LED 
blindadas, para uso externo, 
prova d’água, cor 3000k e 
contorno do ferro maciço em 
mangueira luminosa LED de 
13mm 36 LEDs por metro com 
estrobinhos, sendo a cada metro 
com 6 LEDs estrobinhos e 30 
LEDs fixos, LEDs deitados para 
uma visão em 360 graus, uso 
externo, tensão: 220 volts, prova 
d’água, cor 3000k. Colar 
aramado, largura mínima 15cm, 
envolto em toda pescoço, 
preenchimento cordão LED, 
mínimo 2000 lâmpadas LED 
blindadas, para uso externo, 
prova d’água, cor vermelho. 

2 R$ R$ 

2 Bola Esfera Super LED 3D, 
tensão 220 volts, cor branco frio 
6500k. Bola luminosa vazada 
diâmetro 60cm em estrutura 
metálica galvanizada ferro 
redondo 3/8 e ferro barra chata, 
contornados e iluminados com 
Cordão LED, 150 lampadas LED 
blindadas para uso externo e a 
prova d'água, sendo 135 
lampadas LED modelo fixa e 15 
modelo strobinho. IP44 
blindados para uso externo 

2 R$ R$ 

3 Bola Esfera Super LED 3D, 
tensão 220 volts, cor branco 
quente warm 3000k. Bola 
luminosa vazada diâmetro 60cm 
em estrutura metálica 
galvanizada ferro redondo 3/8 e 
ferro barra chata, contornados e 
iluminados com Cordão LED, 

2 R$ R$ 
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150 lampadas LED blindadas 
para uso externo e a prova 
d'água, sendo 135 lampadas LED 
modelo fixa e 15 modelo 
strobinho. IP44 blindados para 
uso externo. 

3 RÓTULA INÁCIO DE QUADROS    

1 Bota do Noel natalina com 
presentes em FIBRA DE VIDRO, 
aplicação de Gel Coat para 
intemperes do clima, tamanho 
aproximado 1,3m altura x1,50m 
comprimento x 0,70m largura. 
Cores branco, preto e vermelho 

1 R$ R$ 

2 Ajudante do Noel com Gorro 3D 
Fibra de vidro, tamanho 
aproximado 1,20m altura x 0,60m 
largura x 0,45m profundidade. 
Escultura produzida em fibra de 
vidro, aplicação de gel Coat para 
intemperes do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas 
natalinas, vestimentas nas cores 
verde e vermelhas com detalhes 
expressivos e gorro natalino na 
cor vermelho e branco 

1 R$ R$ 

3 Bola de Natal – Fibra de vidro, 
diametro 81c. Pintura completa 
automotiva PU cores 
predominantes vermelho, verde 
ou amarelo. 

3 R$ R$ 

4 Refletor LED RGB 100w, tensão 
220 Volts, 18.000 lumens, LED 
SMD Slim, abertura ângulo 120, 
material carcaça alumínio, IP 67 
totalmente à prova D’ Água. 

2 R$ R$ 

4 RÓTULA SÃO GERALDO    
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1 Soldado de Chumbo - Fibra de 
Vidro 3D, tamanho aproximado 
2,10m altura x 0,80m largura x 
0,70m de profundidade. 
Escultura em formato de soldado 
de chumbo, vestimentas 
alusivas, posição de um braço 
para frente e outro frente ao 
corpo. Pintura automotiva PU 
cores predominantes azul, preto, 
branco, dourado e vermelho. 

2 R$ R$ 

2 Caixa de Presente Natalina- Fibra 
de Vidro 3D - tamanho 
aproximado 0,60m altura x 0,50m 
largura x 0,60m de profundidade. 
Caixa de presente com tope na 
parte superior e fitas laterais nas 
cores dourado. Produzida em 
fibra de vidro e pintura 
automotiva PU, nas cores 
vermelha e azul. Iluminação 
externa no contorno do tope e 
suas fitas laterais em mangueira 
LED 10mm 24 LEDs, uso externo, 
na cor azul e vermelho, tensão 
220 volt 

6 R$ R$ 

3 Refletor LED RGB 100w, tensão 
220 Volts, 18.000 lumens, LED 
SMD Slim, abertura ângulo 120, 
material carcaça alumínio, IP 67 
totalmente a prova D’áGUA 

4 R$ R$ 

5 RÓTULA EVARISTO LOPES    

1 Trenó 3D Fibra de Vidro, 
tamanho aproximado 1,30m 
largura x 1,50m altura x 2,70m 
comprimento. Produzido em 
fibra de vidro, aplicação gel coat 
para interperes do clima, pintura 
automotiva PU, formato de trenó 
natalino com caixa de presentes 
na parte traseira. Acesso entrada 
lateral e assento para 02 pessoas 

1 R$ R$ 
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2 Renas Natalinas 3D Fibra de 
Vidro , tamanho aproximado 
1,60m altura x 0,60m largura x 
1,4m comprimento. Produzido 
em fibra de vidro, pintura 
automotiva P 

4 R$ R$ 

3 Refletor Led 100w, tensão 220v, 
potência 100w 3000K. Instalar 
conjunto de refletores para 
iluminar elementos natalinos 

4 R$ R$ 

6 RÓTULA CASTELO BRANCO (3 
RÓTULAS) 

   

1 Bola de Natal – Fibra de vidro, 
diâmetro 81c. Pintura completa 
automotiva PU cores 
predominantes vermelho, verde 
ou amarelo. 

2 R$ R$ 

2 Refletor LED RGB 100w, tensão 
220 Volts, 18.000 lumens, LED 
SMD Slim, abertura ângulo 120, 
material carcaça alumínio, IP 67 
totalmente à prova D`água 

2 R$ R$ 

3 Biscoito Feliz. Escultura em 
forma de biscoito, medindo 
1,00m de altura X 0,70m de 
largura e 0,30m de profundidade, 
produzido em fibra de vidro e 
recoberto por pintura automotiva 
PU, e verniz alto-brilho. A peça 
apresenta os seguintes atributos 
característicos: biscoito na cor 
marrom, com feição sorridente, 
detalhes no corpo na cor branco, 
roxo e rosa 

3 R$ R$ 

6.1 SEGUNDA RÓTULA    
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1 Refletor LED 100w, tensão 220 
Volts, 18.000 lumens, LED SMD 
Slim, abertura ângulo 120, 
material carcaça alumínio, IP 67 
totalmente à prova Dágua 

2 R$ R$ 

2 Caixa de Presente Natalina- Fibra 
de Vidro 3D - tamanho 
aproximado 0,60m altura x 0,50m 
largura x 0,60m de profundidade. 
Caixa de presente com tope na 
parte superior e fitas laterais nas 
cores dourado. Produzida em 
fibra de vidro e pintura 
automotiva PU, nas cores 
vermelha e azul. Iluminação 
externa no contorno do tope e 
suas fitas laterais em mangueira 
LED 10mm 24 LEDs, uso externo, 
na cor azul e vermelho, tensão 
220 volts 

2 R$ R$ 

3 Ajudante do Noel com Gorro 3D 
Fibra de vidro, tamanho 
aproximado 1,20m altura x 0,60m 
largura x 0,45m profundidade. 
Escultura produzida em fibra de 
vidro, aplicação de gel Coat para 
intemperes do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas 
natalinas, vestimentas nas cores 
verde e vermelhas com detalhes 
expressivos e gorro natalino na 
cor vermelho e branco. 

2 R$ R$ 

6.2 TERCEIRA RÓTULA    

1 Papai Noel com Gorro 3D Fibra 
de vidro, tamanho aproximado 
2,0m altura x 1,40m largura x 
1,2m de profundidade. Escultura 
produzida em fibra de vidro, 
aplicação de gel Coat para 
intemperes do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas 
natalinas, vestimentas nas cores 
brancas e vermelhas com 
detalhes expressivos e gorro 

1 R$ R$ 
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natalino na cor vermelho e 
branco 

2 Refletor LED 100w, tensão 220 
Volts, 18.000 lumens, LED SMD 
Slim, abertura ângulo 120, 
material carcaça alumínio, IP 67 
totalmente à prova D`água 

2 R$ R$ 

3 Caixa de Presente Natalina- Fibra 
de Vidro 3D - tamanho 
aproximado 0,60m altura x 0,50m 
largura x 0,60m de profundidade. 
Caixa de presente com tope na 
parte superior e fitas laterais nas 
cores dourado. Produzida em 
fibra de vidro e pintura 
automotiva PU, nas cores 
vermelha e azul. Iluminação 
externa no contorno do tope e 
suas fitas laterais em mangueira 
LED 10mm 24 LEDs, uso externo, 
na cor azul e vermelho, tensão 
220 volts 

2 R$ R$ 

7 RÓTULA EMANUEL F DAS 
NEVES 

   

1 Caixa de Presente Natalina I- 
Fibra de Vidro 3D - tamanho 
aproximado 0,60m altura x 0,50m 
largura x 0,60m profundidade. 
Caixa de presente com tope na 
parte superior e fitas laterais nas 
cores dourado. Produzida em 
fibra de vidro e pintura 
automotiva PU, nas cores 
vermelha e azul. Iluminacao 
externa no contorno do tope e 
suas fitas laterais em mangueira 
LED 10mm 24 LEDs, uso externo, 
na cor azul e vermelho, tensao 
220 volts 

4 R$ R$ 

2 Pinheiro Iluminado Estaiado, 
Poste central tubo metálico 3 
pol., estaiada e iluminada por 

1 R$ R$ 
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mangueira luminosa LED 13mm 
36 LEDS, com 12 baixadas 
iluminadas, tensão 220v. 

3 Refletor LED 100w, tensão 220 
Volts, 18.000 lumens, LED SMD 
Slim, abertura ângulo 120, 
material carcaça alumínio, IP 67 
totalmente a prova D’Água 

2 R$ R$ 

4 Ajudante do Noel com Gorro 3D 
Fibra de vidro, tamanho 
aproximado 1,20m altura x 0,60m 
largura x 0,45m de profundidade. 
Escultura produzida em fibra de 
vidro, aplicação de gel Coat para 
intemperes do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas 
natalinas, vestimentas nas cores 
verde e vermelhas com detalhes 
expressivos e gorro natalino na 
cor vermelho e branco 

1 R$ R$ 

8 ILHA (PRAÇA GASTÃO LEÃO)    

1 Arco Painel - ILHA DO PAPAI 
NOEL - Figura Luminosa LED 2D, 
tamanho aproximado de 2,0 
metros altura x 10,0 metro 
largura, pintura automotiva PU 
na cor branca, metalão 20x20mm 
formando um quadro retangular, 
ferros chatos e redondos 
formando escrita e estrelas, 
contornados e iluminados com 
mangueira luminosa LED 13mm 
36 LEDs na cor branco frio 6500k 
e vermelho, tensão 220 volts, 
Visualização 360 graus. Uso 
externo 

1 R$ R$ 

2 Caixa Presente GIGANTE 3D 
passagem, tamanho aproximado 
4,0m altura x 3,0m largura x 4,0m 
profundidade, nas cores 
vermelha com tope e fitas 
laterais nas cores dourado. 

1 R$ R$ 
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Caixa em formato de caixa de 
presente alusiva natalina com 
tope na parte superior e fitas nas 
laterais com passagem interna 
de lado a lado. Estrutura de 
madeira chapa naval 18mm 
parede dupla, vao de abertura 
em dois lados de 2,10m altura x 
1,0m largura.acompanha trilho 
de tapete saindo da caixa 

3 Soldado de Chumbo - Fibra de 
Vidro 3D, tamanho aproximado 
2,10m altura x 0,80m largura x 
0,70m de profundidade. 
Escultura em formato de soldado 
de chumbo, vestimentas 
alusivas, posicao de um braço 
para frente e outro frente ao 
corpo. Pintura automotiva PU 
cores predominante azul, preto, 
branco, dourado e vermelho. 

2 R$ R$ 

4 Biscoito Feliz. Escultura em 
forma de biscoito, mendindo 
1,00m de altura X 0,70m de 
largura e 0,30m de profundidade, 
produzido em fibra de vidro e 
recoberto por pintura automotiva 
PU, e verniz alto-brilho. A peça 
apresenta os seguintes atributos 
característicos: biscoito na cor 
marrom, com feição sorridente, 
detalhes no corpo na cor branco, 
roxo e rosa 

2 R$ R$ 

5 Papai Noel com Gorro 3D Fibra 
de vidro, tamanho aproximado 
2,0m altura x 1,40m largura x 
1,2m profundidade. Escultura 
produzida em fibra de vidro, 
aplicação de gel Coat para 
intemperes do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas 
natalinas, vestimentas nas cores 
brancas e vermelhas com 
detalhes expressivos e gorro 
natalino na cor vermelho e 
branco 

1 R$ R$ 
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6 Banco de madeira rústico, 
tamanho aproximado 1,20m 
altura x 1,7m largura x 0,7m de 
profundidade. Produzido em 
madeira com encosto e assento. 

1 R$ R$ 

7 Papai Noel Sentado 3D Fibra de 
vidro, tamanho aproximado 
1,20m altura x 0,60m largura x 
0,45m profundidade. Escultura 
produzida em fibra de vidro, 
aplicação de gel Coat para 
intemperes do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas 
natalinas, vestimentas nas cores 
branca e vermelha com detalhes 
expressivos e gorro natalino na 
cor vermelho e branco. Posição 
sentado 

1 R$ R$ 

8 Ajudante do Noel com Gorro 3D 
Fibra de vidro, tamanho 
aproximado 1,20m altura x 0,60m 
largura x 0,45m de profundidade. 
Escultura produzida em fibra de 
vidro, aplicação de gel Coat para 
intemperes do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas 
natalinas, vestimentas nas cores 
verde e vermelhas com detalhes 
expressivos e gorro natalino na 
cor vermelho e branco 

2 R$ R$ 

9 Casinha Cogumelo Grande 3D 
Fibra de Vidro, tamanho 
aproximado 2,20m altura x 1,40m 
largura x 1,40m profundidade. 
Escultura produzida em fibra de 
vidro, aplicação de gel Coat para 
intemperes do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas 
natalinas, casa cogumelo, 
detalhes de 02 janelas laterais 
fixas e 01 porta frontal fixa com 
escada de 2 degraus, 01 aba 
acima da porta e 01 chaminé, 
escultura nas cores tons médios 
e fracos em verde, azul e marrom 
na parte do caule e na parte 
superior da copa vermelho com 

2 R$ R$ 



 

45 

bolas brancas. 

10 Árvore Aramada preenchida de 
festão verde com lâmpadas 
strobo flash luz branca Pinheiro 
revestido com festão verde e 
com 200 lâmpadas strobo led 1w. 
Tem na sua base diâmetro de 
2,6m e altura de 0,6m. Aplicar 40 
estrelas acrílicas LED na cor azul 
(5 metros) 

1 R$ R$ 

11 Mangueira Luminosa LED 13mm 
36 LEDS por metro, tensão 220 
volts, visualização 360 graus, 
estruturado em PVC filtro UV, cor 
branco quente 3000K. Uso 
contorno externo 

25mt R$ R$ 

12 Urso GIGANTE 3D ILUMINADO. 
Tamanho aproximado 3,20m 
altura x 2,20m largura x 2,0m 
profundidade. Estrutura metálica 
ferro redondo 8mm, pintura 
epoxi branca, iluminados e 
preenchidos com cordão LED 
blindados, nas cores branco frio 
e vermelho. 

1 R$ R$ 

9 ARCOS RUA SÃO JOSÉ RUA 
VINTE OITO DE SETEMBRO 

   

1 Painel Iluminado Constelação 
Estrelas - Figura Luminosa LED 
2D, tamanho aproximado de 
4,0m altura x 1,5 metros largura, 
em estrutura metálica 
galvanizada, pintura automotiva 
PU na cor branca, metalão 
20x20mm formando um quadro 
retangular, ferros chatos e 
redondos formando cada estrela, 
contornados e iluminados com 
mangueira luminosa LED 13mm 
36 LEDs na cor branco frio 6500k 
e, tensão 220 volts, Visualização 

26 R$ R$ 
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360 graus. Uso externo 

 VALOR TOTAL   R$ 

 
2.2. O preço proposto deverá ser completo abrangendo todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, 
contribuições fiscais e parafiscais), mão-de-obra, prestação do serviço, materiais e equipamentos, fornecimento de 
mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros,  transporte de material e de pessoal, translados, 
cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõem ao empregador e qualquer 
despesa acessória e/ou necessária, não especificada no edital. 

 
 O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta dias, da data fixada para a sua apresentação. 

 
Guaíba, ........ de ........................... de 2022. 

 
 
 

(Nome e assinatura do responsável legal)(RG/CPF) 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

 

(Em papel timbrado do licitante) 

 

A Empresa …............................................. , CNPJ nº .................................., através de seu representante 

legal, Sr. …............................, CPF nº …......................., declara para os devidos fins e sob as penas da lei, que: 

 
a) Que não foi declarada inidônea ou suspensa de licitar por ato do Poder Público; 
b) Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº. 8.666/93 consolidada 
pela Lei nº. 8.866/93; 
c) Que atende a norma no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que proíbe trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre aos menores de 18 anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de 
aprendiz a partir dos 14 anos; 
d) Que tem pleno conhecimento do edital, aceitando todas as condições estabelecidas no mesmo; 
e) Que inexiste, no quadro da empresa, sócios com vínculos de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade 
até o terceiro grau, ou ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de servidores que atuem na Secretaria de 
Licitações e Contratos, na Secretaria/Diretoria do servidor responsável pela elaboração do projeto básico; ou 
relação de parentesco com o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Diretores Municipais; 
f) Que, sob as penas da lei, a empresa cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa (   ) ou 
empresa de pequeno porte (   ), estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 
da Lei Complementar 123/2006 e Decreto 6.204/2007 artigo 11.(para Micro ou empresa de pequeno porte se for 
o caso, marcar com um « X » a opção correta). 

 
 

Guaíba,       de                de   2022.   

          

 
Carimbo e Assinatura do Licitante 
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ANEXO IV 
MINUTA DE CONTRATO 

 
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS Nº     /2022 

 
Que celebram o Município de Guaíba e a em-
presa............................... 

 
 O MUNICÍPIO DE GUAÍBA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sua sede administrativa localizada 
na Av. Nestor de Moura Jardim, nº. 111, inscrita no CNPJ sob o nº. 88.811.922/0001-20, doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE, representada neste ato pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr. MARCELO SOARES REINALDO, 
assina com a empresa .........................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. .................................., sediado(a) no 
endereço ............................................., na cidade de ......................, CEP: ....................., doravante denominada 
CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr.(a) .............................., portador(a) do CPF nº …............., em 
observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente termo de Contrato, 
decorrente do Pregão nº 053/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
 
 CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 O objeto do presente contrato é a contratação de empresa para decoração Natalina, incluindo locação, 
instalação, manutenção e desmontagem de decoração de natal, para prestar os serviços de instalação, montagem 
de cenário e manutenção, disponibilização de mão de obra qualificada e fornecimento de técnicos para instalações 
necessárias. 
 Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA deverá atender a todas as disposições constantes no ANEXO I (Termo 
de Referência), do Pregão Eletrônico xxx/2022, que é parte integrante deste instrumento, independentemente de 
sua transcrição. 
 Parágrafo Segundo: Toda e qualquer alteração nos serviços ora contratados, somente poderá ser efetivada 
mediante prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, através de termo aditivo, nos termos do art. 65, parágrafo 
1º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 Parágrafo Terceiro: Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo, ao Termo 
de Referência que o acompanha e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 
 CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA 
 Parágrafo único: O presente contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura, encerrando-se em 
__/__/____, ou até a execução e o pagamento total dos serviços. 
 
 CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO 
 Parágrafo Primeiro: O valor global do presente Contrato é de R$ ............................ (valor por extenso), valor 
este que será pago junto a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Guaíba/RS, até dez (10) dias úteis após a entrega 
da nota fiscal/fatura. 
 Parágrafo Primeiro: Deverão estar incluídos nos preços ofertados, todos os custos e despesas diretas e 
indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, taxa de administração e 
lucro, transporte, materiais e mão de obra a serem empregados, seguros e quaisquer outros necessários ao fiel e 
integral cumprimento do objeto deste contrato. 
 Parágrafo Segundo: A liquidação e efetivo pagamento serão efetuados em até dez (10) dias úteis, contados 
da entrega efetiva da nota fiscal junto ao setor competente. A nota fiscal somente será liberada, após cumprimento 
total do objeto contratado. 
 Parágrafo Terceiro: Deverão constar na nota fiscal, os dados bancários para pagamento (banco, agência, nº. 
da conta), bem como o número do empenho correspondente. 
 Parágrafo Quarto: O pagamento será efetuado pela Tesouraria Municipal, em horário de expediente. Caso 
o dia de pagamento seja feriado, o mesmo será transferido para o primeiro dia útil seguinte. O CNPJ da contratada 
constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 
 
 CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 Parágrafo único: As despesas decorrentes com o presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: 
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Código Reduzido: 728 
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 
Unidade: 1 – Deptos Subordinados 
Ação: 8117 – Guaíba para todos 
Subelementos: 33390392300000000000 – Festividades e homenagens 
 
 CLÁUSULA QUINTA: DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 Parágrafo único: Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
 CLÁUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO 
 I – O acompanhamento e fiscalização da execução do presente Contrato serão realizados pelo fiscal Sr. 
_____________, Matrícula n°: _________, devendo atestar, na Nota Fiscal, a correta execução dos serviços pela 
CONTRATADA, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes ao objeto 
contratual, nos termos do art. 67 da LF n.º 8.666/93. 
 II – O Gestor verificará, igualmente, o cumprimento dos termos contidos no presente instrumento, 
solicitando correção, quando não atendidos os termos do que foi previsto e contratado, sem que assista à 
CONTRATADA qualquer indenização eplos custos daí recorrentes. 
 III – Qualquer fiscalização exercida pelo CONTRATANTE, feita em seu exclusivo interesse, não implica 
corresponsabilidade pela fiscalização e perfeita execução do Contrato. 
 IV – Toda e qualquer responsabilidade relativa ao pessoal referente ao presente contrato, como a decorrente de 
legislação do trabalho, previdenciária, leis sociais ou seguros é de competência da Contratada que é empregadora, 
nos termos do artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93, não havendo entre o Contratante e o dito pessoal qualquer 
relação de emprego. 
 
 CLÁUSULA SÉTIMA: DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

• DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
a) Acompanhar e supervisionar o desenvolvimento das atividades realizadas pela Contratada durante o período 
que vigorar o contrato; 
b) Fiscalizar o cumprimento de horários e prazos no que tange ao planejamento, execução e avaliação dos 
serviços; 
c) A Contratante efetuará o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias após a entrega da nota fiscal 
devidamente atestada pelo responsável pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 
 

• DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, 
obriga-se, ainda, a empresa contratada: 

a) Cumprir com o objeto conforme especificações deste edital e em consonância com a proposta de preços. 
b) Cumprir com o objeto conforme especificações deste edital e em consonância com a proposta de preços. 
c) Comunicar à Secretaria responsável sobre ocorrências que possam impedir a execução do serviço com 
antecedência mínima de 72h. 
d) Garantir a manutenção da equipe técnica em quantidade e qualidade adequadas ao bom desempenho das 
atividades. 
e) Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), 
de forma a assumir a responsabilidade civil, penal, ambiental por todas as estruturas e iluminação a serem 
instaladas. 
f) Responsabilizar-se por todas as despesas referentes ao objeto deste contrato: mão de obra, locomoção, 
seguro de acidente, impostos federais, estaduais e municipais, contribuições previdenciárias, encargos 
trabalhistas, e quaisquer outras que forem devidas, relativamente à execução dos serviços contratados. 
g) Executar os serviços contratados com esmero e dentro da melhor técnica, responsabilizando-se por 
quaisquer erros, falhas ou imperfeições que por ventura decorram de imprudência, negligência e imperícia. 
h) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de 
danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, 
por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser 
exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento. 
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i) Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Município ou a 
terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo. 
j) Arcar com eventuais prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, provocados por ineficiência, 
imprudência, negligência, imperícia ou irregularidade cometida na prestação dos serviços. 
k) Todos os materiais deverão ser suficientemente preparados para suportar todo o período do evento e 
condições climáticas. 
l) Garantir a manutenção da equipe técnica em quantidade e qualidade adequadas ao bom desempenho das 
atividades. 
m) Executar os serviços contratados com esmero e dentro da melhor técnica, responsabilizando-se por 
quaisquer erros, falhas ou imperfeições que por ventura decorram. 
n) Comprometer-se em realizar a limpeza, e eventuais reparos necessários, dos locais de instalação de 
elementos após a sua remoção, em condições iguais 

o) Constatada qualquer irregularidade na prestação dos serviços, a empresa vencedora obrigar-se-á a reparar, 
corrigir, remover, reconstruir às suas expensas no total ou em parte, o objeto da presente licitação que se 
verificar vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de cinco dias, sob de sujeitar-se à aplicação de multas 
sobre o total da proposta e as sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e no 
Código de Defesa do Consumidor. 
p) Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e seus anexos. 
q) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) 
da nota de empenho. 
r) Para recebimento do pagamento referente à prestação dos serviços realizados, a Empresa vencedora deverá 
emitir a nota fiscal correspondente. 
 

 
 CLÁUSULA OITAVA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes sanções além 
das responsabilidades por perdas e danos: 

I - Advertência - nos casos de: 
a) Desistência parcial da proposta, sem justificativa; 
b)Cotação errônea parcial ou total da proposta, sem justificativa; 

II - Multas – administrativas, após regular processo administrativo: 
a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento até 30 (trinta) 
dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total do produto e/ou parcela mensal do contrato; 
b) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, superior a 30 
(trinta) dias: 5% (cinco por cento) sobre o valor total do produto e/ou parcela mensal do contrato; 
c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo sobre o valor do produto e/ou da 
proposta global de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) conforme o caso e as razões; 
d) Recusa do adjudicatário em assinar o contrato, a Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, dentro de 05 
(cinco) dias úteis contados da data da convocação sem justo motivo, aplicam-se as penas o disposto no art. 81 da Lei 
n° 8666/93 e multa de 5% (cinco por cento); 
e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento: 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente. 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 
Administração, após regular processo administrativo: 

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, superior a 31 
(trinta e um) dias: até 03 (três) meses; 
b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo até 01 (um) ano; 
c) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento: até 02 
(dois) anos. 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes. 
V - As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 
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VI - Ocorrendo atraso na execução do objeto contratado será aplicada multa moratória de 0,3% (zero vírgula 
três por cento) por dia de atraso, até o limite de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do pedido/contrato. 
VII - Da abertura de processo administrativo para aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será 
concedido prazo para defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação. 
VIII - Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação no Diário 
Oficial do Estado ou Jornal de Grande Circulação no município. 
IX - As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de Fornecedores. 
X - As multas aplicadas não impedem o Município de rescindir unilateralmente o Contrato, e, ainda, quando for 
o caso, aplicar outras sanções previstas na Lei. 

 Parágrafo Único: O Contratante deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
 CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO: 

 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 
a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 
8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 
b) Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

Parágrafo Primeiro: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666, de 1993. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA: DAS VEDAÇÕES 
 É vedado à contratada: 
a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira 
b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos 
previstos em lei. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS ALTERAÇÕES 
 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 Parágrafo primeiro: A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 
 Parágrafo segundo: As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DOS CASOS OMISSOS 

 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 
1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, 
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e 
normas e princípios gerais dos contratos. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 A CONTRATADA, na vigência do presente contrato, será a única responsável perante terceiros, pelos atos 
praticados por seus associados e pelo uso de material, excluindo a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade 
e/ou reclamatória trabalhista que por ventura venha a ser parte. 
 Parágrafo Único: Fica expressamente proibido a CONTRATADA subcontratar ou transferir a 
responsabilidade assumida no presente instrumento contratual, sem autorização por escrito da CONTRATANTE, sob 
pena de ser considerada nula e sem qualquer efeito perante esta, além de constituir infração contratual passível das 
cominações legais cabíveis. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: FORO DO CONTRATO 
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 Fica eleito o Foro da Comarca de Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul, que será competente para dirimir as 
questões decorrentes deste contrato ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
 

 E por estarem justas e contratadas, as partes contratantes assinam o presente contrato em 05 (cinco) vias 
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que assinam para produza seus efeitos administrativos, 
legais e jurídicos. 
 

Guaíba, RS, ….... de …................... de …........ 
 
 
 

 
       ____________________________ 

       Marcelo Soares Reinaldo 
       Prefeito Municipal 

       Contratante 
 
 
 

       _____________________________ 
       Contratada 
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ANEXO V 
VALORES DE REFERÊNCIA 

 
 

1. O valor de referência total do objeto licitado segue conforme tabela abaixo: 

Item QTD UND Descrição do Objeto 
Valor de Referência 

Unitário (R$) 
Valor de Referência 

Total (R$) 

1 1 SER 

LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA: 
Contratação de empresa para decoração 
Natalina, locação, instalação, manutenção e 
desmontagem de decoração de natal, para 
prestar os serviços de instalação, montagem de 
cenário e manutenção, disponibilização de mão 
de obra qualificada e fornecimento de técnicos 
para instalações necessárias. 

R$ 228.890,00 R$ 228.890,00 

 
 
1.2. O valor de referência da licitação indicado na tabela acima corresponde à soma dos itens descritos no Termo de 
Referência, cotados individualmente, conforme tabela abaixo: 

Item Descrição Unidade Valor de 
Referência 
unitário R$ 

Valor de 
Referência 
Total (R$) 

1. Rótula Prefeitura    

01 Painel Letreiro Natal Esperança- Figura 
Luminosa LED 2D, tamanho 
aproximado de 4,0 metros 
comprimento x 60 de altura, pintura 
automotiva PU na cor branca, metalão 
20x20mm formando um quadro 
retangular, ferros chatos e redondos 
formando escrita, contornados e 
iluminados com mangueira luminosa 
LED 13mm 36 LEDs na cor branco frio 
6500k e vermelho, tensão 220 volts, 
Visualização 360 graus. Uso externo. 

1 2.200,00 2.200,00 

 

02 Painel Estrelas Triplas - Figura 
Luminosa LED 2D, tamanho 
aproximado de 2 metros altura x 1,0 
metro largura, formato de 03 unidades 
de estrelas 5 pontas em estrutura 
metálica galvanizada, pintura 
automotiva PU na cor branca, metalon 
20x20mm formando um quadro 

2 298,00 596,00 
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retangular, ferros chatos e redondos 
formando cada estrela, contornados e 
iluminados com mangueira luminosa 
LED 13mm 36 LEDs na cor branco frio 
6500k, tensão 220 volts,Visualização 
360 graus. Uso externo. 

03 Papai Noel cônico 3D Fibra de vidro, 
tamanho aproximado 2,2m altura x 
1,20m largura x 1,1m profundidade. 
Escultura produzida em fibra de vidro, 
aplicação de gel Coat para intempéries 
do clima, pintura automotiva PU, 
alusivas natalinas, vestimentas nas 
cores brancas e vermelhas com 
detalhes expressivos e gorro natalino 
na cor vermelho e branco 

1 5.500,00 5.500,00 

04 Refletor LED 100w, 3.000k tensão 220 
Volts, 18.000 lumens, LED SMD Slim, 
abertura ângulo 120, material carcaça 
alumínio, IP 67 totalmente a prova 
D`água 

03 370,00 1.110,00 

05 Strobo Lampada 9W branco, tensão 
220 volts. Strobo modelo tartaruga, 
emissão de 50 flashes por minuto, 
visualização 1000m, IP44 blindados 
para uso externo 

20 39,00 780,00 

06 Bola Esfera Super LED 3D, tensão 220 
volts, cor branco quente warm 3000k. 
Bola luminosa vazada diâmetro 60cm 
em estrutura metálica galvanizada 
ferro redondo 3/8 e ferro barra chata, 
contornados e iluminados com Cordão 
LED, 150 lampadas LED blindadas para 
uso externo e a prova d'água, sendo 
135 lampadas LED modelo fixa e 15 
modelo strobinho. IP44 blindados para 
uso ex 

2 310,00 620,00 

07 Bola Esfera Super LED 3D, tensão 220 
volts, cor branco frio 6500k. Bola 
luminosa vazada diâmetro 60cm em 

2 310,00 620,00 
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estrutura metálica galvanizada ferro 
redondo 3/8 e ferro barra chata, 
contornados e iluminados com Cordão 
LED, 150 lampadas LED blindadas para 
uso externo e a prova d'água, sendo 
135 lampadas LED modelo fixa e 15 
modelo strobinho. IP44 blindados para 
uso externo 

1.2 PREFEITURA    

1 Pinheiro Iluminado Estaiado, Poste 
central tubo metálico 3 pol., estaiada e 
iluminada por mangueira luminosa 
LED 13mm 36 LEDS, com 12 baixadas 
iluminadas, tensão 220v. 

3 4.500,00 13.500,00 

2 Soldado de Chumbo - Fibra de Vidro 
3D, tamanho aproximado 2,10m altura 
x 0,80m largura x 0,70m profundidade. 
Escultura em formato de soldado de 
chumbo, vestimentas alusivas, posicao 
de um braço para frente e outro rente 
ao corpo. Pintura automotiva PU cores 
predominante azul, preto, branco, 
dourado e vermelho 

2 1.500,00 3.000,00 

3 Painel BOAS FESTAS – Figura Luminosa, 
tamanho aproximado a 3 metros de 
altura x 1,0 metro de larura , pintura 
automotiva PU na cor metalão 20x220 
mm formando um quadrado 
retangular, ferros catos e redondos 
formando escrita , contornados com 
mangueira luminosa LED 13mm 36 
LEDs na cor branco frio 6500K e 
vermelho, tensão 220 volts. Uso 
eterno. 

1 5.200,00 5.200,00 

4 Bicicleta Gigante Tridimensional, em 
estrutura metálica tubo redondo 1 pol, 
2 rodas, guidão branco. Pintura 
automotiva na cor vermelha. Tamanho 
aproximado 2,0m altura x 2,3m 

1 3.900,00 3.900,00 
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comprimento x 0,50 largura. 

5 Papai Noel Sentado 3D Fibra de vidro, 
tamanho aproximado 1,20m altura x 
0,60m largura x 0,45m profundidade. 
Escultura produzida em fibra de vidro, 
aplicação de gel Coat para intemperes 
do clima, pintura automotiva PU, 
alusivas natalinas, vestimentas nas 
cores brancas e vermelhas com 
detalhes expressivos e gorro natalino 
na cor vermelho e branco. Posição 
sentado. 

1 1.200,00 1.200,00 

2 RÓTULA AV. DR.NEI BRITO    

1 Rena Aramada Iluminada SUPER LED 
3D LED (altura mínima 2,10m x largura 
mínima 0,50m x comprimento mínimo 
1,70m), posição em pé com colar 
vermelho entorno do pescoço. renas 
estrutura metálica ferro quadrado 
maciço 3/8 com formatos de 
arabescos. Iluminação modelo 
preenchimento total com cordão LED, 
mínimo 2000 lâmpadas LED blindadas, 
para uso externo, prova d’água, cor 
3000k e contorno do ferro maciço em 
mangueira luminosa LED de 13mm 36 
LEDs por metro com estrobinhos, 
sendo a cada metro com 6 LEDs 
estrobinhos e 30 LEDs fixos, LEDs 
deitados para uma visão em 360 graus, 
uso externo, tensão: 220 volts, prova 
d’água, cor 3000k. Colar aramado, 
largura mínima 15cm, envolto em toda 
pescoço, preenchimento cordão LED, 
mínimo 2000 lâmpadas LED blindadas, 
para uso externo, prova d’água, cor 
vermelho. 

2 2.500,00 5.000,00 

2 Bola Esfera Super LED 3D, tensão 220 
volts, cor branco frio 6500k. Bola 
luminosa vazada diâmetro 60cm em 
estrutura metálica galvanizada ferro 
redondo 3/8 e ferro barra chata, 

2 310,00 620,00 
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contornados e iluminados com Cordão 
LED, 150 lampadas LED blindadas para 
uso externo e a prova d'água, sendo 
135 lampadas LED modelo fixa e 15 
modelo strobinho. IP44 blindados para 
uso externo 

3 Bola Esfera Super LED 3D, tensão 220 
volts, cor branco quente warm 3000k. 
Bola luminosa vazada diâmetro 60cm 
em estrutura metálica galvanizada 
ferro redondo 3/8 e ferro barra chata, 
contornados e iluminados com Cordão 
LED, 150 lampadas LED blindadas para 
uso externo e a prova d'água, sendo 
135 lampadas LED modelo fixa e 15 
modelo strobinho. IP44 blindados para 
uso externo. 

2 310,00 620,00 

3 RÓTULA INÁCIO DE QUADROS    

1 Bota do Noel natalina com presentes 
em FIBRA DE VIDRO, aplicação de Gel 
Coat para intemperes do clima, 
tamanho aproximado 1,3m altura 
x1,50m comprimento x 0,70m largura. 
Cores branco, preto e vermelho 

1 1.700,00 1.700,00 

2 Ajudante do Noel com Gorro 3D Fibra 
de vidro, tamanho aproximado 1,20m 
altura x 0,60m largura x 0,45m 
profundidade. Escultura produzida em 
fibra de vidro, aplicação de gel Coat 
para intemperes do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas natalinas, 
vestimentas nas cores verde e 
vermelhas com detalhes expressivos e 
gorro natalino na cor vermelho e 
branco 

1 1.300,00 1.300,00 

3 Bola de Natal – Fibra de vidro, 
diametro 81c. Pintura completa 
automotiva PU cores predominantes 
vermelho, verde ou amarelo. 

3 299,00 897,00 
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4 Refletor LED RGB 100w, tensão 220 
Volts, 18.000 lumens, LED SMD Slim, 
abertura ângulo 120, material carcaça 
alumínio, IP 67 totalmente à prova D’ 
Água. 

2 370,00 740,00 

4 RÓTULA SÃO GERALDO    

1 Soldado de Chumbo - Fibra de Vidro 
3D, tamanho aproximado 2,10m altura 
x 0,80m largura x 0,70m de 
profundidade. Escultura em formato 
de soldado de chumbo, vestimentas 
alusivas, posição de um braço para 
frente e outro frente ao corpo. Pintura 
automotiva PU cores predominantes 
azul, preto, branco, dourado e 
vermelho. 

2 1.500,00 3.000,00 

2 Caixa de Presente Natalina- Fibra de 
Vidro 3D - tamanho aproximado 0,60m 
altura x 0,50m largura x 0,60m de 
profundidade. Caixa de presente com 
tope na parte superior e fitas laterais 
nas cores dourado. Produzida em fibra 
de vidro e pintura automotiva PU, nas 
cores vermelha e azul. Iluminação 
externa no contorno do tope e suas 
fitas laterais em mangueira LED 10mm 
24 LEDs, uso externo, na cor azul e 
vermelho, tensão 220 volt 

6 780,00 4.680,00 

3 Refletor LED RGB 100w, tensão 220 
Volts, 18.000 lumens, LED SMD Slim, 
abertura ângulo 120, material carcaça 
alumínio, IP 67 totalmente a prova 
D’áGUA 

4 370,00 1.480,00 

5 RÓTULA EVARISTO LOPES    

1 Trenó 3D Fibra de Vidro, tamanho 
aproximado 1,30m largura x 1,50m 

1 2.900,00 2.900,00 
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altura x 2,70m comprimento. 
Produzido em fibra de vidro, aplicação 
gel coat para interperes do clima, 
pintura automotiva PU, formato de 
trenó natalino com caixa de presentes 
na parte traseira. Acesso entrada 
lateral e assento para 02 pessoas 

2 Renas Natalinas 3D Fibra de Vidro , 
tamanho aproximado 1,60m altura x 
0,60m largura x 1,4m comprimento. 
Produzido em fibra de vidro, pintura 
automotiva P 

4 1.400,00 5.600,00 

3 Refletor Led 100w, tensão 220v, 
potência 100w 3000K. Instalar 
conjunto de refletores para iluminar 
elementos natalinos 

4 370,00 1.480,00 

6 RÓTULA CASTELO BRANCO (3 
RÓTULAS) 

   

1 Bola de Natal – Fibra de vidro, 
diâmetro 81c. Pintura completa 
automotiva PU cores predominantes 
vermelho, verde ou amarelo. 

2 295,00 590,00 

2 Refletor LED RGB 100w, tensão 220 
Volts, 18.000 lumens, LED SMD Slim, 
abertura ângulo 120, material carcaça 
alumínio, IP 67 totalmente à prova 
D`água 

2 370,00 740,00 

3 Biscoito Feliz. Escultura em forma de 
biscoito, medindo 1,00m de altura X 
0,70m de largura e 0,30m de 
profundidade, produzido em fibra de 
vidro e recoberto por pintura 
automotiva PU, e verniz alto-brilho. A 
peça apresenta os seguintes atributos 
característicos: biscoito na cor 
marrom, com feição sorridente, 
detalhes no corpo na cor branco, roxo 

3 1.400,00 4.200,00 
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e rosa 

6.1 SEGUNDA RÓTULA    

1 Refletor LED 100w, tensão 220 Volts, 
18.000 lumens, LED SMD Slim, 
abertura ângulo 120, material carcaça 
alumínio, IP 67 totalmente à prova 
Dágua 

2 370,00 740,00 

2 Caixa de Presente Natalina- Fibra de 
Vidro 3D - tamanho aproximado 0,60m 
altura x 0,50m largura x 0,60m de 
profundidade. Caixa de presente com 
tope na parte superior e fitas laterais 
nas cores dourado. Produzida em fibra 
de vidro e pintura automotiva PU, nas 
cores vermelha e azul. Iluminação 
externa no contorno do tope e suas 
fitas laterais em mangueira LED 10mm 
24 LEDs, uso externo, na cor azul e 
vermelho, tensão 220 volts 

2 780,00 1.560,00 

3 Ajudante do Noel com Gorro 3D Fibra 
de vidro, tamanho aproximado 1,20m 
altura x 0,60m largura x 0,45m 
profundidade. Escultura produzida em 
fibra de vidro, aplicação de gel Coat 
para intemperes do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas natalinas, 
vestimentas nas cores verde e 
vermelhas com detalhes expressivos e 
gorro natalino na cor vermelho e 
branco. 

2 1.300,00 2.600,00 

6.2 TERCEIRA RÓTULA    

1 Papai Noel com Gorro 3D Fibra de 
vidro, tamanho aproximado 2,0m 
altura x 1,40m largura x 1,2m de 
profundidade. Escultura produzida em 
fibra de vidro, aplicação de gel Coat 

1 5.500,00 5.500,00 
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para intemperes do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas natalinas, 
vestimentas nas cores brancas e 
vermelhas com detalhes expressivos e 
gorro natalino na cor vermelho e 
branco 

2 Refletor LED 100w, tensão 220 Volts, 
18.000 lumens, LED SMD Slim, 
abertura ângulo 120, material carcaça 
alumínio, IP 67 totalmente à prova 
D`água 

2 370,00 740,00 

3 Caixa de Presente Natalina- Fibra de 
Vidro 3D - tamanho aproximado 0,60m 
altura x 0,50m largura x 0,60m de 
profundidade. Caixa de presente com 
tope na parte superior e fitas laterais 
nas cores dourado. Produzida em fibra 
de vidro e pintura automotiva PU, nas 
cores vermelha e azul. Iluminação 
externa no contorno do tope e suas 
fitas laterais em mangueira LED 10mm 
24 LEDs, uso externo, na cor azul e 
vermelho, tensão 220 volts 

2 780,00 1.560,00 

7 RÓTULA EMANUEL F DAS NEVES    

1 Caixa de Presente Natalina I- Fibra de 
Vidro 3D - tamanho aproximado 0,60m 
altura x 0,50m largura x 0,60m 
profundidade. Caixa de presente com 
tope na parte superior e fitas laterais 
nas cores dourado. Produzida em fibra 
de vidro e pintura automotiva PU, nas 
cores vermelha e azul. Iluminacao 
externa no contorno do tope e suas 
fitas laterais em mangueira LED 10mm 
24 LEDs, uso externo, na cor azul e 
vermelho, tensao 220 volts 

4 780,00 3.120,00 

2 Pinheiro Iluminado Estaiado, Poste 
central tubo metálico 3 pol., estaiada e 
iluminada por mangueira luminosa 
LED 13mm 36 LEDS, com 12 baixadas 

1 4.500,00 4.500,00 
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iluminadas, tensão 220v. 

3 Refletor LED 100w, tensão 220 Volts, 
18.000 lumens, LED SMD Slim, 
abertura ângulo 120, material carcaça 
alumínio, IP 67 totalmente a prova 
D’Água 

2 370,00 740,00 

4 Ajudante do Noel com Gorro 3D Fibra 
de vidro, tamanho aproximado 1,20m 
altura x 0,60m largura x 0,45m de 
profundidade. Escultura produzida em 
fibra de vidro, aplicação de gel Coat 
para intemperes do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas natalinas, 
vestimentas nas cores verde e 
vermelhas com detalhes expressivos e 
gorro natalino na cor vermelho e 
branco 

1 1.300,00 1.300,00 

8 ILHA (PRAÇA GASTÃO LEÃO)    

1 Arco Painel - ILHA DO PAPAI NOEL - 
Figura Luminosa LED 2D, tamanho 
aproximado de 2,0 metros altura x 10,0 
metro largura, pintura automotiva PU 
na cor branca, metalão 20x20mm 
formando um quadro retangular, 
ferros chatos e redondos formando 
escrita e estrelas, contornados e 
iluminados com mangueira luminosa 
LED 13mm 36 LEDs na cor branco frio 
6500k e vermelho, tensão 220 volts, 
Visualização 360 graus. Uso externo 

1 3.960,00 3.960,00 

2 Caixa Presente GIGANTE 3D passagem, 
tamanho aproximado 4,0m altura x 
3,0m largura x 4,0m profundidade, nas 
cores vermelha com tope e fitas 
laterais nas cores dourado. Caixa em 
formato de caixa de presente alusiva 
natalina com tope na parte superior e 
fitas nas laterais com passagem 
interna de lado a lado. Estrutura de 

1 6.800,00 6.800,00 
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madeira chapa naval 18mm parede 
dupla, vao de abertura em dois lados 
de 2,10m altura x 1,0m 
largura.acompanha trilho de tapete 
saindo da caixa 

3 Soldado de Chumbo - Fibra de Vidro 
3D, tamanho aproximado 2,10m altura 
x 0,80m largura x 0,70m de 
profundidade. Escultura em formato 
de soldado de chumbo, vestimentas 
alusivas, posicao de um braço para 
frente e outro frente ao corpo. Pintura 
automotiva PU cores predominante 
azul, preto, branco, dourado e 
vermelho. 

2 1.500,00 3.000,00 

4 Biscoito Feliz. Escultura em forma de 
biscoito, mendindo 1,00m de altura X 
0,70m de largura e 0,30m de 
profundidade, produzido em fibra de 
vidro e recoberto por pintura 
automotiva PU, e verniz alto-brilho. A 
peça apresenta os seguintes atributos 
característicos: biscoito na cor 
marrom, com feição sorridente, 
detalhes no corpo na cor branco, roxo 
e rosa 

2 1.300,00 2.600,00 

5 Papai Noel com Gorro 3D Fibra de 
vidro, tamanho aproximado 2,0m 
altura x 1,40m largura x 1,2m 
profundidade. Escultura produzida em 
fibra de vidro, aplicação de gel Coat 
para intemperes do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas natalinas, 
vestimentas nas cores brancas e 
vermelhas com detalhes expressivos e 
gorro natalino na cor vermelho e 
branco 

1 5.500,00 5.500,00 

6 Banco de madeira rústico, tamanho 
aproximado 1,20m altura x 1,7m 
largura x 0,7m de profundidade. 
Produzido em madeira com encosto e 

1 1.000,00 1.000,00 
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assento. 

7 Papai Noel Sentado 3D Fibra de vidro, 
tamanho aproximado 1,20m altura x 
0,60m largura x 0,45m profundidade. 
Escultura produzida em fibra de vidro, 
aplicação de gel Coat para intemperes 
do clima, pintura automotiva PU, 
alusivas natalinas, vestimentas nas 
cores branca e vermelha com detalhes 
expressivos e gorro natalino na cor 
vermelho e branco. Posição sentado 

1 1.200,00 1.200,00 

8 Ajudante do Noel com Gorro 3D Fibra 
de vidro, tamanho aproximado 1,20m 
altura x 0,60m largura x 0,45m de 
profundidade. Escultura produzida em 
fibra de vidro, aplicação de gel Coat 
para intemperes do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas natalinas, 
vestimentas nas cores verde e 
vermelhas com detalhes expressivos e 
gorro natalino na cor vermelho e 
branco 

2 1.300,00 2.600,00 

9 Casinha Cogumelo Grande 3D Fibra de 
Vidro, tamanho aproximado 2,20m 
altura x 1,40m largura x 1,40m 
profundidade. Escultura produzida em 
fibra de vidro, aplicação de gel Coat 
para intemperes do clima, pintura 
automotiva PU, alusivas natalinas, casa 
cogumelo, detalhes de 02 janelas 
laterais fixas e 01 porta frontal fixa com 
escada de 2 degraus, 01 aba acima da 
porta e 01 chaminé, escultura nas 
cores tons médios e fracos em verde, 
azul e marrom na parte do caule e na 
parte superior da copa vermelho com 
bolas brancas. 

2 3.200,00 6.400,00 

10 Árvore Aramada preenchida de festão 
verde com lâmpadas strobo flash luz 
branca Pinheiro revestido com festão 
verde e com 200 lâmpadas strobo led 
1w. Tem na sua base diâmetro de 2,6m 

1 15.000,00 15.000,00 
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e altura de 0,6m. Aplicar 40 estrelas 
acrílicas LED na cor azul (5 metros) 

11 Mangueira Luminosa LED 13mm 36 
LEDS por metro, tensão 220 volts, 
visualização 360 graus, estruturado em 
PVC filtro UV, cor branco quente 
3000K. Uso contorno externo 

25mt 19,90 497,00 

12 Urso GIGANTE 3D ILUMINADO. 
Tamanho aproximado 3,20m altura x 
2,20m largura x 2,0m profundidade. 
Estrutura metálica ferro redondo 
8mm, pintura epoxi branca, 
iluminados e preenchidos com cordão 
LED blindados, nas cores branco frio e 
vermelho. 

1 14.000,00 14.000,00 

9 ARCOS RUA SÃO JOSÉ RUA VINTE OITO 
DE SETEMBRO 

   

1 Painel Iluminado Constelação Estrelas - 
Figura Luminosa LED 2D, tamanho 
aproximado de 4,0m altura x 1,5 
metros largura, em estrutura metálica 
galvanizada, pintura automotiva PU na 
cor branca, metalão 20x20mm 
formando um quadro retangular, 
ferros chatos e redondos formando 
cada estrela, contornados e 
iluminados com mangueira luminosa 
LED 13mm 36 LEDs na cor branco frio 
6500k e, tensão 220 volts, Visualização 
360 graus. Uso externo. 

26 2.700,00 70.200,00 

 VALOR TOTAL   R$ 
228.890,00 

 
 


